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1
На  основу  члана  15.  Закона  о  ванредним 

ситуацијама  (  ,,Службени  гласник  РС,,  број  111/09  и 
92/11  )  и  члана 20.  Закона о  локалној  самоуправи  ( 
,,Службени  гласник  РС  број  129/07),  Скупштина 
општине  Књажевац,  на  седници  одржаној  дана 
07.03.2012. године, донела је 

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

          Овом Одлуком  регулише се организација и 
функционисање  цивилне  заштите на  територији 
општине  Књажевац,  дужности  општинских  органа  у 
заштити и спасавању и изради Процене угрожености и 
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
образовање штаба за ванредне ситуације; формирање 
повереника и заменика повереника цивилне заштите у 
насељеним  местима;  формирање  јединица  цивилне 
заштите  опште  намене;   одређивање  оспособљених 
правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и 
друга питања из области цивилне заштите.

Члан 2.

Субјекти  система  заштите  и  спасавања  на 
територији општине су:

−  Органи општине;
−  Штаб за ванредне ситуације;
−  Цивилна заштита ;

II НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ОПШТИНЕ У 
ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ

         1. Скупштина општине

Члан 3.

          У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних 
добара  на  територији  општине  и  одредби  Закона  о 

ванредним  ситуацијама,  (у  даљем  тексту:  Закон) 
Скупштина   општине  Књажевац  врши  следеће 
послове:

- доноси  одлуку  о  организацији  и 
функционисању  цивилне  заштите  на 
територији  Општине  и   обезбеђујe  њено 
спровођење  у  складу  са  јединственим 
системом заштите  и  спасавања у  Републици 
Србији;
- доноси план и програм развоја система 
заштите  и  спасавања на  територији  јединице 
локалне самоуправе,  у  складу са Дугорочним 
планом  развоја  заштите  и  спасавања 
Републике Србије;
- планира  и  утврђујe  изворе 
финансирања  за  развој,  изградњу  и 
извршавање задатака заштите и спасавања и 
развој цивилне заштите и спровођење мера и 
задатака  цивилне  заштите  на  територији 
општине;
- образујe Општински штаб за ванредне 
ситуације;
- усваја  Процену  угрожености  за 
територију општине;
- разматра  висину  насталих  штета  од 
елементарних непогода и доставља захтеве за 
помоћ од Владе;
- разматра  извештаје  Председника 
општине  о  битним  питањима  за  заштиту  и 
спасавање и др.

          2. Председник општине

Члан 4.

            У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних 
добара  на  територији  општине  и  одредби  Закона. 
Председник  општине  Књажевац  врши  следеће 
послове:

- стара се о спровођењу Закона и других 
прописа из области заштите и спасавања;
- обавља  функцију  команданта 
Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације  и 
руководи     
-       његовим радом;
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- у  сарадњи  са  начелником  штаба 
предлаже постављење осталих чланова штаба 
за ванредне  ситуације;
- доноси  одлуку  о  проглашењу 
ванредне ситуације у општини;
- руководи  заштитом  и  спасавањем  и 
наређује  мере  утврђене  Законом  и  другим 
прописима;
- усмерава  и  усклађује  рад  општинских 
органа  и  правних  лица  чији  је  општина 
оснивач  у   спровођењу  мера  заштите  и 
спасавања;
- предлаже  општинском  већу  План 
заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама, на 
-       усвајање;
- наређује  формирање,  опремање  и 
обуку  јединица  цивилне  заштите  опште 
намене;
- остварује  сарадњу  са  начелником 
управног  округа  и  окружним  штабом  за 
ванредне  ситуације  у   циљу  јединственог  и 
усклађеног  деловања  у  ванредним 
ситуацијама;
- наређује  евакуацију  грађана,  правних 
лица  и  материјалних  добара  са  угроженог 
подручја и стара    се о њиховом збрињавању;
- стара се о организацији и спровођењу 
мобилизације  грађана,  правних  лица  и 
материјалних  добара   у циљу укључења истих 
у активности  заштите и спасавања.
- одлучује  о  организовању  превоза, 
смештаја  и  исхране   припадника  јединица 
цивилне заштите  опште намене и грађана који 
учествују у заштити и спасавању становништва 
и материјалних - добара у општини. 
- одлучује  о  увођењу  дежурства 
општинским  органима  и  другим  правним 
лицима у     
-  ванредној ситуацији;
- остварује  сарадњу  са  суседним 
општинама,  Министарством  унутрашњих 
послова и Војском  Србије у циљу усклађивања 
активности у ванредним ситуацијама;
- разматра  и  одлучује  о  другим 
питањима из области заштите и спасавања из 
своје надлежности;
- извештава Скупштину општине о стању 
на  терену  и  о  предузетим  активностима  у 
ванредној ситуацији.

3. Општинско веће

Члан 5.

            У остваривању своје улоге у систему заштите и 
спасавања становништва и материјалних и културних 
добара  на  територији  општине  и  одредби  Закона, 
Општинско веће Књажевац врши следеће послове:
        

- усваја  План  заштите  и  спасавања  у 
ванредним ситуацијама;

- одређујe оспособљена правна лица од 
значаја за заштиту и спасавање
- образује  комисију  за  процену  штете 
настале од елементарних непогода;
- доноси  одлуке  о  накнади  штете 
настале од елементарних непогода;
- прати реализацију  превентивних мера 
заштите 
- предлаже акта  која  доноси скупштина 
општине и др.

          4. Општинска управа

Члан 6.

Органи  општинске  управе  у  оквиру  својих 
надлежности  у  систему  заштите  и  спасавања 
обављају следеће послове и задатке:

1. прате стање у вези са заштитом и спасавањем у 
ванредним ситуацијама и предузимају мере за 
заштиту и спасавање;

2. учествују  у  изради  Процене  угрожености 
територије општине Књажевац

3. израђују  поједине  делове  Плана  заштите  и 
спасавања у ванредним ситуацијама;

4. учествују  у  припремама  и  извођењу 
привременог  померања  или   евакуације 
становништва;

5. учествују  у  припремама  и  спровођења 
збрињавања настрадалог становништва;

6. старају  се  око  обезбеђења  неопходнох 
средстава  за  рад  Општинског  Штаба  за 
ванредне ситуације; 

7. врше  послове  урбанистичких  мера  заштите  и 
спасавања из своје надлежности;

8. набављају и одржавају средства за узбуњивање 
у  оквиру  система  јавног  узбуњивања  у 
Републици  Србији,  учествују  у  изради  студије 
покривености  система  јавног  узбуњивања  за 
територију јединице локалне самоуправе;

9. старају се о обезбеђењу телекомуникационе и 
информационе подршке за потребе заштите и 
спасавања;

10. организују, развијају и воде личну и колективну 
заштиту;

11. учествују  у  организацији,   формирању  и 
опремању  јединица  цивилне  заштите  опште 
намене;

12. оставрују  сарадњу  са  организационим 
јединицама Сектора за ванредне ситуације;

13. обављају и друге послове заштите и спасавања.

           Служба  општинске  управе  за  послове 
заштите и спасавања општине

Члан 7.

          Стручне, опеартивне, планске и организационе 
послове  заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама за општину Књажевац вршиће  одељење 
за општу управу и скупштинске послове. 
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         Постављење лица на пословима  заштите и 
спасавања извршиће Начелник општинске управе 
Књажевац  у року од  30 дана од дана доношења 
ове одлуке.

 Служба за заштиту и спасавање врши следеће 
послове:

- носилац  је  активности  на  изради  Процене 
угрожености општине;

- носилац  је  активности  на  изради  Плана 
заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама;

- носилац  је  активности  на  изради  Плана 
функционисања цивилне заштите и система 
осматрања  и  обавештавања  (  у  склопу 
Плана одбране општине);

- носилац  је  активности  на  формирању, 
опремању  и  обучавању  јединица  цивилне 
заштите опште намене;

- прати појаву назнака опасности, обавештава 
становништво  о  опасностима  и  предузима 
друге превентивне мере за смањење ризика 
од елементарних непогода и других несрећа;

- набавља и одржава средства за узбуњивање 
у  оквиру  система  јавног  узбуњивања  у 
Републици  Србији,  учествује  у  изради 
студије  покривености  система  јавног 
узбуњивања за територију јединице локалне 
самоуправе

- организује,  развија  и  води  личну  и 
колективну заштиту;

- усклађуе  планове  заштите  и  спасавања  у 
ванредним  ситуацијама  са  суседним 
јединицама локалне самоуправе;

- остварује  непосредну  сарадњу  са 
организационим  јединицама  Сектора  за 
ванредне ситуације;

- израђује  План  мобилизације  јединица  и 
организују извршење мобилизације јединица 
опште намене;

- врши и друге послове из области заштите и 
спасавања.

III НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Члан 8.

         Обједињавање,  координацију  и  руковођење 
снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне 
заштите које формира општина и активностима које се 
предузимају  у  заштити  и  спасавању  људи  и 
материјалних  добара,  као  и  спровођењу  мера  и 
задатака  цивилне  заштите  у  случају  елементарних 
непогода,  техничко–технолошких  несрећа  и  других 
опасности на територији општине Књажевац спроводи 
Општински штаб за ванредне ситуације.

          Општински штаб за ванредне ситуације  се 
формира на основу члана 33.  Закона и  у  складу са 

чланом 10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за 
ванредне ситуације  (  у  даљем тексту:  Уредба)  (,,Сл. 
Гласник РС,, бр 98/2010)  а надлежност је  дефинисана 
чланом 34. и 35. Закона.

Члан 9.

          Поред надлежности дефинисаних Законом, 
Општински штаб, у случају  ванредне ситуације може 
наредити и следеће мере:

- мобилизацију  јединица  цивилне  заштите 
опште  намене,  грађана  и  материјалних 
средстава;

- ангажовање оспособљених правних лица;
- увођење дежурства правним лицима;
- посебан  режим  обављања  одређених 

комуналних делатности;
- посебне  мере  и  поступке  хигијенско-

профилактичког карактера;
- посебан  режим  саобраћаја  или  забрану 

саобраћаја локалним путевима;
- евакуацију становништва;
- одређивање  другачијег   распореда  радног 

времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних 

и других производа и пружању услуга (воде, 
грејања, гаса, електричне енергије, градског 
превоза, железнички и друмски превоз и сл);

- привремену забрану  приступа  и  кретања  у 
појединим угроженим подручјима;

- привремену забрану  коришћења  одређених 
покретних  и непокретних ствари власницима 
односно корисницима;

- обезбеђење  обавезног  поштовања 
наређених мера од стране становништва и 
правних лица  у  организовању и спровођењу 
евакуације и других активности у заштити и 
спасавању;

- корисницима,  односно  власницима 
стамбених  зграда,  станова,  пословних 
просторија и других     зграда да приме на 
привремени  смештај  угрожена  лица  из 
угроженог подручја.

 
IV НАДЛЕЖНОСТ   ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТА

Члан 10.

        Цивилну  заштиту  чине  лична,  узајамна  и 
колективна  заштита,  мере  и  задаци,  повереници 
цивилне  заштите,  заменици  повереника  и  јединице 
цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања и 
узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, 
хуманитарне  и  друге  организације  опремљене  и 
оспособљене за заштиту и спасавање и, с тим у вези, 
скуп активности које се односе на попуну, материјално 
опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију 
и активирање цивилне заштите.

Члан 11.
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        У  остваривању  законом  утвђених  задатака 
цивилне  заштите  субјекти  система  заштите  и 
спасавања натериторији општине Књажевац у складу 
са законом и другим прописимс припремају и спроводе 
мере цивилне заштите :

1)  превентивне мере;
2)  мере  заштите  у  случају  непосредне 

опасности од  елементарних  непогода  и  других 
несрећа;

3)   мере  заштите  када  наступе  елементарне 
непогоде и друге несреће;

4) мере ублажавања и отклањања непосредних 
последица  од  елементарних  непогода  и  других 
несрећа.

1. Лична узајамна и колективна заштита

Члан 12.

Личну  и  колективну  заштиту  у  општини 
организовати по месту рада и места становања.

Грађани власници стамбених зграда, односно 
кућа, дужни  су да, за  потребе  личне  заштите  и 
спасавања  и  заштите  и  спасавања  чланова 
породичног  домаћинства,  као и  имовине,  набаве  и 
држе у исправном стању  средства и опрему као што је 
предвиђено  Уредбом  о  обавезним  средствима  и 
опреми  за  личну  и  колективну  заштиту  од 
елементарних непогода и других несрећа.

Обавезује се служба за заштиту и спасавање 
да у сарадњи са организационом јединицом Сектора 
за  ванредне  ситуације,  припреми  упутства  и  друге 
публикације  којима  ће  се  вршити  едукација 
становништва  о  поступцима  у  могућој  или  насталој 
опасности.  Посебан  акценат  дати  едукацији 
становништва о реаговању у земљотресу, поплавама 
и пожару.

У реализацију активности наведених у ставу 3. 
овог члана укључити поверенике цивилне заштите.

2. Повереници цивилне заштите 

Члан 13.

За  организацију  и  спровођење  превентивних 
мера  заштите  и  покретање  почетних  активности  у 
случају  појаве  опасности  по  људе  и  материјална 
средства формираће се повереници цивилне заштите 
и њихови заменици у насељеним местима и то :

Повереници  цивилне  заштите  и  заменици 
повереника  постављају  се  ради  обављања  послова 
заштите  и  спасавања  у  насељеним  местима,  делу 
насеља,  стамбеним  зградама  и  селима  привредним 
друштвима  и  другим  правним  лицима,  органима 
државне управе.

У  органу  државне  управе,  према  сопственој 
процени, повереници односно заменици се постављају 
зависно  од  организационе  структуре,  простора 
организовања и броја запослених.

У привредном друштву  и  другом  правном лицу, 
према сопственој процени ових субјеката, повереници 
односно  заменици  се  постављају  зависно  од 

организационе  структуре,  простора  организовања  и 
деловања и броја запослених.
       Повереници и заменици повереника у насељима 
предузимају  непосредне  мере  за  учешће  грађана  у 
спровођењу  мера  и  задатака  цивилне  заштите  и 
личне,  узајамне  и  колективне  заштите  и  руководе 
јединицама цивилне заштите опште намене.
       Грађани на угроженим и настрадалим подручјима 
дужни  су  да  поступају  у  складу  са  упутствима 
повереника, односно заменика повереника.
       Предлоге за именовање повереника и заменика 
повереника урадиће служба за заштиту и спасавање у 
сарадњи са саветима месних заједница.

       Повереника и заменика повереника поставља и 
разрешава:

1)  у  органу  државне  управе  -  руководилац 
органа државне управе;

2) у привредном друштву и другом правном лицу - 
директор,  односно  други  надлежни  орган  одређен 
општим актом;

3)  у  насељу  -  штаб  за  ванредне  ситуације 
јединице локалне самоуправе.

       Именовање повереника и заменика повереника 
извршиће  надлежна  лица  из  члана  13.  става  8. 
тачка 1,2,3.  у року од 60 дана од дана доношења 
ове одлуке.

           3. Јединице цивилне заштите опште намене

Члан 14.

Јединице  цивилне  заштите  опште  намене 
оспособљавају  се  за  извршавање  обимних  и  мање 
сложених задатака  из области заштите и  спасавања 
као што су локализовање и гашење почетних и мањих 
пожара   и  шумских  пожара,   учешће  у  заштити  од 
поплава, указивање прве помоћи, за одржавање реда, 
затим учешће у збрињавању угроженог становништва, 
помоћ  у  асанацији  терена  и  друге  активности  по 
процени штаба за ванредне ситуације.

У  општини  Књажевац  формираће  се  7   јединица 
цивилне заштите опште намене и то:

         1  вод цивилне заштите опште намене и то:

1. Вод цивилне заштите опште намене Књажевац 

        6  одељења цивилне заштите опште намене и 
то:

1. Одељење цивилне заштите опште намене Васиљ

2. Одељење цивилне заштите опште намене Кална

3. Одељење цивилне заштите опште намене 
Минићево
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4. Одељење цивилне заштите опште намене Бучје

5. Одељење цивилне заштите опште намене 
Ргоште

6. Одељење цивилне заштите опште намене Вина

Послове  попуне,  опремање  и  обуку  јединица 
извршиће  служба  општинске  управе  за  заштиту  и 
спасавање, а надзор послова Општинско веће.

Формирање  јадиница  цивилне  заштите 
Општине  извршиће  се,  у  року  од  90  дана  од 
доношења Формација јединица опште намене ЦЗ.

4.  Систем  осматрања,  раног  упозорења, 
обавештавања и узбуњивања

Члан 15.

На основу члана 103-110. Закона о ванредним 
ситуацијама ( ,,Службени гласник РС,, број 111/09 ), 
основни  задатак  система  осматрања,  раног 
упозоравања,  обавештавања  и  узбуњивања  је 
откривање, праћење и прикупљање података о свим 
врстама опасности које могу угрозити људе, животну 
средину, материјална и културна добра.

Систем  узбуњивања  се  састоји  од 
одговарајућих јавних сирена, уређаја, спојних путева и 
техничких  средстава  за  управљање,  као  и  њихове 
организације  размештаја,  процедуре  управљања, 
употребе и одржавања.

Изградњу  и  одржавање  система  за 
узбуњивање  финансира  јединица  локалне 
самоуправе,  у  складу  са  Проценом  угрожености, 
законом,  акустичком  студијом  и  другим  прописима  и 
општим актима.

Системом за узбуњивање управља надлежна 
служба.

Закључивање уговора  у  вези одржавање 
система за узбуњивање извршиће Општинско веће 
у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

5..Оспособљена  правна  лица  за  заштиту  и 
спасавање

Члан 16.

За  потребе  заштите  и  спасавања  грађана  и 
материјалних  добара  од  елементарних  непогода, 
техничко  технолошких  несрећа  и  опасности  на 
територији  општине  Књажевац  одредиће  се 
оспособљена привредна друштва и друга правна лица, 
која спроводе следеће задатке цивилне заштите:

1) узбуњивање;
2) евакуација;
3) склањање и урбанистичке мере заштите;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6) заштита од техничко-технолошких несрећа;
7) заштита од рушења и спасавање из рушевина;

8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на 
води и под водом;
9)  заштита  и  спасавање  на  неприступачним 
теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11) заштита од НУС;
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена;
14) очување добара битних за опстанак;
15)  хитно успостављање неопходних  служби  од 
јавног интереса.

Активирање и употребу правних субјеката из 
става  2.  овог  члана  наређује  Општински  штаб  за 
ванредне ситуације.

Овлашћује се Општинско  веће да са правним 
лицима из става 2. овог члана склопи уговор којим ће 
се уредити међусобна права и обавезе.

Средства  за  надокнаду  трошкова  насталих 
учешћем  правних  лица  из  става  2.  овог  члана  у 
заштити  и  спасавању  у  ванредним  ситуацијама 
обезбеђују се из буџета општине. 

IV  ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА

Члан 17.
На основу члана 45-49.  Закона о ванредним 

ситуацијама  (  ,,Службени  гласник  РС,,  број  111/09 и 
92/11 ) и Уредбе о садржају и начину израде планова 
заштите  и  спасавања  у  ванредним  ситуацијама   ( 
,,Службени  гласник  РС,,  број  8/11  ),  израђују  се 
сладећи планови :

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ПЛАН  ЗАШТИТЕ  И  СПАСАВАЊА  У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ПЛАН  ФУНКЦИОНИСАЊА  ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ

Члан 18.

Носилац  израде  Процене  угрожености 
општине  Књажевац од  елементарних  непогода  и 
других  несрећа  је одељење  за  општу  управу  и 
скупштинске  послове која  ће  у  сарадњи  са 
организационом  јединицом  Сектора  за  ванредне 
ситуације  и  другим  организационим  јединицама 
општинске  управе,  у  складу  са  Законом, 
Методологијом  за  израду  Процене  угрожености  и 
планова  заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама  (која  треба  да  се  донесе,  не  чекајући 
извод из Националне процене), сачинити Процену.
          Општински  штаб  за  ванредне  ситуације 
размотриће Процену  угрожености  и  доставити  је 
Скупштини општине Књажевац на усвајање.
                

Члан 19.

  Носилац  израде  Плана  заштите  и 
спасавања у ванредним ситуацијама за општину, је 
одељење за општу управу и скупштинске послове 
која  ће,  у  сарадњи  са  организационом јединицом 
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Сектора  за  ванредне  ситуације  и  другим 
организационим  јединицама  општинске  управе,  у 
складу  са  Законом  и  Методологијом  за  израду 
Процене угрожености и планова заштите и спасавања 
у  ванредним  ситуацијама  (која  треба  да  се  донесе) 
сачинити План.

Општински  штаб  за  ванредне  ситуације  ће 
размотрити План заштите  и спасавања у ванредним 
ситуацијама  општине  Књажевац  и  доставити  га 
Општинском већу на усвајање.

Члан 20.

Носилац  израде  Плана  функционисања 
система цивилне заштите као саставног дела Плана 
одбране  општине  је  одељење  за  општу  управу  и 
скупштинске  послове која  ће  у  сарадњи  са 
организационом  јединицом  Сектора  за  ванредне 
ситуације  и  другим  организационим  јединицама 
општинске  управе,  у  складу  са  Упутством  о 
методологији за израду планова одбране и потребним 
изводом из Плана одбране Републике сачинити План.

Израду  планова   извршиће одељење  за 
општу управу и скупштинске послове у роковима 
предвиђеним Уредбом о садржају и начину израде 
планова  заштите  и  спасавања  у  ванредним 
ситуацијама.

V  ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА

Члан 21.

Из буџета општине Књажевац и из средстава 
Фонда за ванредне ситуације , за потребе заштите и 
спасавања  становништва  и  материјалних  добара  од 
елементарних  непогода,  техничко-технолошких 
несрећа и опасности, финансираће се следеће:

- организовање,  опремање  и  обучавање 
Општинског штаба за ванредне ситуације;

- организовање,  опремање  и  обучавање 
јединица цивилне заштите опште намене;

- трошкове  ангажовања  оспособљених 
правних  лица  у  складу  са  уговором  за 
извршавање 

 задатака заштите и спасавања;
- изградњу система за узбуњивање на својој 

територији
- набавку,  одржавање,  смештај,  чување  и 

осигурање  посебне  опреме  за  општинске 
јединице цивилне заштите опште намене;

- изградњу,  адаптацију,  одржавање, 
опремање, осигурање и чување објеката за 
потребе        цивилне заштите;

- обуку  из  области  цивилне  заштите  коју 
организује општина;

- организацију и спровођење мера и задатака 
цивилне заштите из делокруга општине;

- санирање  штета  насталих  природном  и 
другом незгодом, у складу са материјалним 

 могућностима;
- и  друге  послове  цивилне  заштите  који  су 

одређени позитивним прописима.

VI  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
        

Члан 22.

           За  нарочите  успехе  у  организовању  и 
спровођењу  задатака  цивилне  заштите  и  других 
послова  заштите  и  спасавања,  у  привредним 
друштвима  и  другим  правним  лицима,  службама  и 
органима  општинске  управе,  штаба  за  ванредне 
ситуације,  јединицама  цивилне  заштите, 
повереницима  цивилне  заштите,  заменицима 
повереника,  другим  припадницима  и  заслужним 
појединцима  на  територији  општине  Књажевац  , 
додељују се признања и награде.

Признања и награде ће се уручивати на дан 
општине и на Светски дан цивилне заштите 1. март.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана 
објављивања у  „Службеном  листу  општине 
Књажевац“.

Број: 320-10/2012-01 
07.03.2012. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

2

На  основу  члана  30.  Статута  општине 
Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) и 
члана 6а. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
«Др  Михајло  Ступар»  у  Књажевцу  («Сл.  лист 
општина»,  број  7/96  и  14/97),  Скупштина  општине 
Књажевац  на  седници  одржаној  07.03.2012.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Центра 
за социјални рад «Др Михајло Ступар» у Књажевцу за 
2012.  годину,  број  5  5103-7-20/012,  који  је  донео 
Управни одбор Центра за социјални рад «др Михајло 
Ступар» у Књажевцу, на седници одржаној 24.01.2012. 
године.  

II

Решење  ступа  на  снагу  даном  доношења  и 
објавиће се у «Службеном листу општине Књажевац». 
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III

Решење доставити: Центру за социјални рад 
«Др  Михајло  Ступар»  у  Књажевцу,  Одељењу  за 
привреду  и  друштвене  делатности,  Одељењу  за 
финансије и буџет и архиви општине Књажевац.

Број: 022- 8/2012-01 
07.03.2012. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

3

На  основу  члана  30.  Статута  општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09) и 
члана  13.  Одлуке  о  оснивању  Фонда  солидарне 
стамбене  изградње  општине  Књажевац  „Сл.  лист 
општина“, број 18/01), Скупштина општине Књажевац, 
на седници одржаној 07.03.2012. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ  СЕ сагласност  на  Програм  рада 
Фонда  солидарне  стамбене  изградње  општине 
Књажевац  за  2012.  годину,  који  је  усвојио  Управни 
одбор,  на  седници  одржаној  09.02.2012.  године,  под 
бројем 2/3-12.

II

Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном листу општине Књажевац“. 

III

Решење  доставити:  Управном  одбору 
Фонда  солидарне  стамбене  изградње  општине 
Књажевац,  Одељењу  за  привреду  и  друштвене 
делатности и архиви општине Књажевац. 

Број: 025 - 32/2012-01 
07.03.2012. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

4

На  основу  члана  30.  Статута  општине 
Књажевац (“Сл. лист општина”, број 4/09) и члана 34. 
Статута   ЈП  “Боговина”  Бор,  Скупштина  општине 
Књажевац,  на  седници  одржаној 07.03.2012.  године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

I

ДАЈЕ  СЕ  сагласност  на  Програм 
пословања ЈП “Боговина” Бор за 2012. годину, који је 
усвојио Управни одбор ЈП “Боговина” Бор, на седници 
одржаној 09.12.2011. године, под бројем 347/2.

II

Решење ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у “Службеном листу општине Књажевац” 
из  разлога  неопходности  почетка  примене  Програма 
ЈП “Боговина” Бор за 2006. годину.

III

Решење доставити:  ЈП “Боговина”  Бор, 
Одељењу  за  привреду  и  друштвене  делатности, 
Одељењу  за  буџет  и  финансије  и  архиви  општине 
Књажевац.

Број: 023- 13/2012- 01 
07.03.2012. године 
К њ а ж е в а ц

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.

5

На  основу  члана  14.  Закон  о  локалним 
изборима („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 – 
Одлука  УС и  54/2011)  и  члана 30.  Статута  општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009), 
Скупштина општине Књажевац,  на седници одржаној 
07.03.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

КЊАЖЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

I

У Изборну комисију општине Књажевац у 
сталном саставу именују се: 

1.   СУЗАНА НИКОЛИЋ – КРСТИЋ, дипл. 
правник, из Књажевца, за председника,  

      испред Демократске странке, 
-    ТОПЛИЦА ВУЈИЧИЋ, дипл. правник, из 

Књажвца, за заменика председника,  
      испред Социјалистичке партије Србије, 
2.   САША ЂУРЂАНОВИЋ, ветеринарски 
техничар, из Књажевца, за члана, испред 
      Демократске странке, 
-     ВЛАДИМИР ГОЛУБОВИЋ, дипл. 
социолог, из Књажевца, за заменика члана,    
      испред  Демократске странке, 
3.   РАНКА ЈЕЛЕНКОВИЋ, дипл. правник, из 
Књажевца, за члана, испред 
      Социјалистичке партије Србије, 
- БОЖИДАР МИТРОВИЋ, пензионер, из 

Књажевца, за заменика члана, испред 
Партије уједињених пензионера Србије,
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4.  НАЈДЕН ВИДЕНОВИЋ, пензионер, из 
Књажевца, за члана, испред Српске 
напредне странке, 

- СЛАВИША МИЛОЈИЋ, из Књажевца, за 
заменика члана, испред Српске напредне 
странке, 

5. ЕМИЛИЈА ТАСИЋ, дипл. правник, из 
Књажевца, за члана, испред Уједињених 
региона Србије, 

- ВЕСНА БОЖИНОВИЋ, дипл. правник, из 
Књажевца, за заменика члана, испред 

      Уједињених региона Србије, 
6. ИВАН МИЛОЈИЋ, дипл. правник, из 

Књажевца, за члана, испред Либерално 
демократске партије, 

- ВУКОСАВ ЈОВАНОВИЋ, пензионер, из 
Књажевца, за заменика члана, испред 
Либерално 

      демократске партије, 
7. МИРОЉУБ ЖИКИЋ, правник, из 

Трговишта, за члана, испред 
Социјалистичке партије Србије, 

- МАРТИН МИЛЕТИЋ, машински техничар, 
из Глоговца, за заменика члана, испред 

      Демократске странке.

II

За секретара Изборне комисије општине 
Књажевац у сталном саставу именује се: 
           -      БРАНКИЦА МИЛОШЕВИЋ, дипл. правник, 
из Књажевца. 

За заменика секретара Изборне комисије 
општине Књажевац у сталном саставу 
именује се:

           -     САЊА ДРАГИЋЕВИЋ - МАРТИЋ, дипл. 
правник, из Књажевца.

III

Мандат Изборне комисије у сталном 
саставу је 4 године, од именовања. 

IV

Седиште Изборне комисије је у 
Књажевцу, улица Милоша Обилића број 1. 

V

Услове за рад Изборне комисије 
обезбеђује Општинска управа општине Књажевац. 

VI

                 Изборна комисија општине Књажевац 
обављаће послове у складу са овлашћенима 
прописаним Законом о локалним изборима и 
прописима донетим на основу Закона. 

VII

Ступањем на снагу овог Решења престаје 
да важи Решење о именовању Изборне комисије 
општине Књажевац у сталном саставу, број 013-
14/2008-01, од 17.03.2008. године и Решење о измени 
Решења о именовању Изборне комисије општине 
Књажевац у сталном саставу, број 013-57/2008-01, од 
11.04.2008. године.

VIII

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Књажевац“. 

IX

                   ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења 
допуштена је Жалба Управног суду у року од 24 часа, 
од доношења Решења. 

X

Решење доставити: именованим 
члановима и архиви општине Књажевац. 

Број: 013 - 1/2012. године 
07.03.2012. године 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК СО,
Дарко Живковић, с.р.
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