
На основу члана 20. став 1. тачка 15. и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон и 

47/18), члана 29. став 1. тачка 4., и 62. став 6. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама  („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 15. 

став 1. тачка 20. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник Пчињског округа“, бр.16/08 и 20/09 и  „Службени гласник града Врања“, број 

45/13), , на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Босилеград, 

Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 31. јануара 2019. године 

донела је 

 
О Д Л У К У 

о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање Општине 

Босилеград 

 

Члан 1. 

У циљу руковођења и координације заштитом и спасавањем на територији 

општине Босилеград, одређују се следећа правна лица која у складу са Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама учествују у 

заштити и спасавању у општини Босилеград и то:  

1. Општина Босилеград, за задовољење потреба грађана, организовање заштите и 

спасавања грађана, материјалних добара и животне средине.  

2. ЈКП "Услуга Босилеград", производња и снабдевање водом, одржавање чистоће.  

3. ЈП "Грађевинско земљиште и путеви , сахрањивање и асанација, заштита и спасавање 

од поплава и заштита и спасавање од рушевина .  

4. Дом здравља Босилеград, збрињавање и прва медицинска помоћ, пружање услуга 

здравствене заштите, пружање медицинских услуга .  

5. АТП „Тасе Тоурс“ Босилеград, пружање услуга аутобуског превоза и евакуације 

становништва.  

6. Општинска организација црвеног крста Босилеград, пружање помоћи на збрињавању 

становништва.  

7. Центар за социјални рад Босилеград, пружање помоћи угроженим категоријама 

становништва.  

8. Нова Радио-телевизија Босилеград, , информисање и обавештавање грађана.  

9. Ветеринарска амбуланта, заштита животиња и сточног фонда.  

 



10. Предшколска установа "Дечја радост" Босилеград, пружање помоћи угроженим 

категоријама становништва.  

Члан 2. 

Ради обављања послова из своје надлежности Штаб за ванредне ситуације може 

ангажовати - наредити субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим 

организацијама од значаја за општину Босилеград извршавање задатака у ванредним 

ситуацијама.  

Члан 3. 

Привредна друштва и друга правна лица планирају и обезбеђују средства за 

организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите које оне образују за 

организовање и припремање личне, узајамне и колективне заштите и спровођење мера 

и задатака цивилне заштите својих запослених, материјалних и других добара.  

Члан 4. 

Привредна друштва и друга правна лица из области здравства, образовања и васпитања, 

социјалне заштите и других делатности који у оквиру свог делокруга рада имају 

заштиту већег броја људи, дужни су да планирају, организују и спроводе мере и задатке 

ЦЗ и за лица која су корисници њихових услуга.  

Члан 5. 

Привредна друштва и друга правна лица из члана 1. ове Одлуке своје планове заштите 

и спасавања доносе у складу са Планом заштите и спасавања општине Босилеград.  

Члан 6. 

За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од 

елементарних непогода и других несрећа, одговоран је руководилац привредног 

друштва, односно другог правног лица.  

Члан 7. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на захтев Општинског штаба за 

ванредне ситуације достављају анализе, прогнозе и одговоре из области заштите и 

спасавања.  

Члан 8. 

Правна лица из члана 1. ове Одлуке својим плановима и програмима рада у складу са 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и овом 

Одлуком као и плановима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама утврђују 

задатке, организацију деловања и активности којима се обезбеђује учешће њихових 

снага, органа и служби у извршавању добијених задатака заштите и спасавања.  

 



 

Члан 9. 

У припреми и спровођењу заштите и спасавања у оквиру своје редовне делатности 

учествују хуманитарне организације и удружења у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и правилима међународног 

права.  

Члан 10. 

Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници телекомуникационих и 

информационих система и веза, стављају надлежној служби на располагање и 

коришћење тих система у случају ванредне ситуације.  

Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници залиха воде, хране, 

медицинске опреме и лекова, енергената, одеће, обуће, грађевинског и другог 

материјала неопходног за извршавање задатака заштите и спасавања, надлежној служби 

стављају ова средства на располагање, ради коришћења у акцијама заштите и спасавања 

људи и материјалних добара.  

Власници и корисници непокретних ствари омогућавају да се на њиховим 

непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање од елементарних 

непогода и других несрећа и опасности, које нареде надлежне службе.  

Власници и корисници опреме, односно материјално-техничких средстава неопходних 

за заштиту и спасавање, стављају опрему и средства, заједно са потребним људством, 

на располагање надлежној служби.  

Накнада за коришћење објеката и просторија исплаћује се по тржишним условима на 

дан предаје. 

Члан 11. 

По потреби Општински штаб за ванредне ситуације може формирати помоћне стручне 

оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања из редова субјеката из 

члана 1. ове Одлуке.  

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

града Врања".  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

БРОЈ: 06-25/2019 

У Босилеграду, дана 31.01.2019. године 

 

             

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К, 

            Славчо Владимиров 

 


