СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXVIII

Број 14

20.11.2012.

Годишња претплата
1450,00 динара

128.
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09 и
92/11), члана 18. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана
15. тачка 20. и члана 120. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“,
бр. 16/2008), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној 20.11. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
За потребе заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних
непогода геолошког и метеоролошког карактера (земљотреси, одрони, клизишта, јаки ветрови,
град, магла, суша, мећава итд.), техничко технолошких катастрофа (јонизујућа зрачења, хемијска
контаминација, пожари, саобраћајне несреће, несреће на раду итд.), и других несрећа и
опасности на територији општине Пландиште, одређују се оспособљена предузећа и друга
правна лица и то:

Матични
број
1
85120

Назив предузећа и другог
правног лица
2
Дом здравља «1 октобар»
Пландиште

08843031

Центар за социјални рад
Пландиште
Црвени крст Пландиште

Пландиште, Војводе
Путника бр. 38
Пландиште, Војводе
Путника бр. 60

Дом за душевно оболела
лица
„1 октобар“ Стари Лец

Стари Лец, Сутјеска
бр. 1

08556725

8027315

Седиште и адреса
3
Пландиште,
Карађорђева бр. 13

Задатак – мера цивилне
заштите коју спроводи
4
- Прва медицинска помоћ и
здравствено збрињавање
повређених и оболелих
- Збрињавање угроженог и
настрадалог становништва
- Збрињавање угроженог и
настрадалог становништва и
пружање помоћи
- Евакуација становништва
- Збињавање угроженог и
настадалог становништва
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08049599

Друштвено јавно комунално
предузеће «Полет»
Пландиште

20005491

„ВИНДИЈА“ ДОО Лајковац

08673632

ДОО «Полет-Дужине»
Пландиште

08121893

АД «Хајдучица» Хајдучица

08030243

АД «Напредак» Пландиште

20214147

Ветеринарска станица ДОО
„АРС ВЕТ“

20448504

ДОО „ГО-МИ“ Пландиште

20.11.2012.

Пландиште,
Обилићева бр. 15

- Заштита од подемних вода
и поплава
- Рашчишћавање рушевина
- Асанација терена и друге
мере
Пландиште,
- Снабдевање становништва
Београдски пут бр. 37 - Евакуација животиња
Пландиште, Војводе
- Заштита од подемних вода
Путника бр. 19
и поплава
- Заштита биља и биљних
производа
- Снабдевање становништва
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и
стоке и друге мере
Хајдучица, Валентова - Заштита од подземних
бр. 1
вода и поплава
- Заштита биља и биљних
производа
- РХБ заштита
- Евакуација становништва и
стоке и друге мере
Пландиште,
- Заштита од рушења и
Илинденска бр. 2
спасавање из рушевина,
склањање, урбанистичке
мере заштите, одржавање
инфраструктуре и друге
мере
Велика Греда,
- Здравствена заштита
Маршала Тита бр. 57 животиња
- Асанација терена
Пландиште,
- Заштита од рушења и
Карађорђева бр. 34
спасавање из рушевина
- Чишћење снега и снежних
наноса и друге мере

Члан 2.
Предузећа и друга правна лица опремљена и оспособљена за заштиту и спасавање
врше заштиту и спасавање запослених, грађана, материјалних и других добара у случају
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са
својом делатношћу, као и задацима који им нареди Општински штаб за ванредне ситуације.
Оспособљена и опремљена предузећа и друга правна лица дужна су да плански
прилагоде своје капацитете и организацију за извршавања задатака заштите и спасавања.
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Члан 3.
Активирање и употребу оспособљених предузећа и других правних лица одређених за
заштиту и спасавање наређује Општински штаб за ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће да са предузећима и другим правним лицима одређеним
за заштиту и спасавање закључи Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем оспособљених предузећа и других
правних лица одређених за заштиту и спасавање у акцији заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама обезбеђује се из буџета општине Пландиште.
Члан 4.
Ова Одлука биће достављена свим предузећима и другим правним лицима одређених за
заштиту и спасавање, како би у складу са наведеним задацима извршили правовремено
планирање потребних снага и средстава за извршење постављеног задатка.

Члан 5.
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Решење о одређивању предузећа и
других правних лица од значаја за заштиту и спасавање број 217-18/2011-01 од 18.11.2011.
године.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Пландиште''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 217-23/2012-01
Датум: 20.11.2012. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Раде Клашња, дипл.правник, с.р.

