СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 7

Кнић, 15.05.2014.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КНИЋ, на
основу чл.44. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације за територију
општине Кнић, број: 06-617/14-01 од 15.05.2014.године, а
на основу чл.32. Закона о ванредним ситуацијама
(''Сл.гласник РС'',бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и чл.56. став
1. тачка 8. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.
95/08), донео је дана 15.05.2014.године,

О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

1. Проглашава се ванредна ситуација на
подручју општине Кнић, која је изазвана елементарним
непогодама које су подручје општине Кнић захватиле
14.05.2014.године.
2. За координацију и руковођење, заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама одговоран је
Општински штаб за ванредне ситуације, који предузима
мере утврђене у чл.34. Закона о ванредним ситуацијама.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Сл.гласнику општине Кнић''.

Образложење

Подручје општине Кнић 14.05.2014.године,
захватило је невреме, које је проузроковало поплаве на
територији
општине,
оштећење
комуналне
инфраструктуре и огромне штете на пољопривредним
газдинствима.
Чл.32. Закона о ванредним ситуацијама,
утврђено је да Одлуку о проглашењу ванредне ситуације
на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
доноси председник општине.
Општински штаб за ванредне ситуације за
територију
општине
Кнић,
на
седници
од
15.05.2014.године, разматрајући ситуацију на подручју
општине Кнић, констатовао је да су испуњени услови из
чл.31. Закона о ванредним ситуацијама, да се на подручју
општине Кнић прогласи ванредна ситуација, и
предложио председнику општине да сагласно својим

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

овлашћењима донесе Одлуку о проглашењу ванредне
ситуације на територији општине Кнић.
Поступајући по предлогу Општинског штаба за
ванредне ситуације, председник општине је донео
Одлуку у предложеном тексту.

Број: 217-619/14-01
У Книћу, 15.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Љубомир Ђурђевић, с.р.

Страна 2 – Број 7

Службени гласник општине Кнић

15.05.2014.
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