
                На основу члана 5. став 1, члана 20, тачка 15 и чл.32, тачка 6 и 20  Закона о локалној самоуправи  
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), 
члана 29.став.1 тачка 4 Закона о смањењу ризика од катастрофа н управљање ванредним ситуацијама 
(Сл.гл.РС бр.87/18), а у складу са чланом 15. став 1. тачка 8.  Статута општине Велико Градиште 
(''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр. 2/2019), члана 5. Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине Велико Градиште (Сл.гласник општине Велико Градиште 
бр.25/21) 
Општинско веће општине Велико Градиште, на 47. седници одржаној 13.04.2022.године,  д о н о с и,  
 

ОДЛУКУ 
О ОСПОСОБЉЕНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 

 
Члан 1. 

                   У циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне 
средине на територији општине Велико Градиште у категорију оспособљених и опремљених субјеката од 
значаја за заштиту и спасавање одређују се: 
                      Акредитована здравствена установа Дом здравља у Великом Градишту, ул. Војводе 
Путника 1, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима: 
                              -прва и прва медицинска помоћ, 
                              -радиолошка, хемијска ,биолошка  и противепидемиолошка заштита људи 
                              -асанација;  
                      Ветеринарска станица Велико Градиште д.о.о. у Великом Градишту, ул. Воје 
Богдановића 34, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима: 
                              -асанација, 
                              -радиолошка, хемијска и биолошка заштита, 
                              -очување добара битних за опстанак (противепидемиолошка заштита животиња и прва ве- 
                                теринарска помоћ), 
                              -збрињавање животиња 
                      ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у Великом Градишту, ул. Сремска 1, за извршавање мера 
и задатака цивилне заштите у следећим областима: 
                              -заштита од рушења и спасавање из рушевина, 
                              -заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом, 
                              -радиолошка, хемијска и биолошка заштита, 
                              -асанација; 
                      Црвени крст Велико Градиште, ул. Обала Краља Петра I бб, за извршавање мера и 
задатака цивилне заштите у следећим областима: 
                              -прва и прва медицинска помоћ, 
                              -евакуација, 
                              -збрињавање, 
                              -асанација; 
                      Центар за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац у Великом Градишту, ул. 
М. Стојановића 2, за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима: 
                              -евакуација, 
                              -збрињавање, 
                      Фабрика уља „Дунавка“ д.о.о. Београд, ул.Владимира Поповића 8а (са локацијом 
фабрике на територији општине Велико Градиште у ул. Воје Богдановића 43, Велико Градиште) за 
извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима: 
                               -збрињавање, 
                               - хемијска и биолошка заштита, 
                      Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, ул.Булевар уметности 12 (огранак 
Пожаревац- пословница у Великом Градишту, ул. Воје Богдановића 11) регулише режим напајања 
(искључење, укључење) електричне мреже на територији или деловима територије општине у складу са 
карактеристикама ванредне ситуације и потребама за заштиту и спасавање; врши потребне електро радове 
за потребе заштите и спасавања у складу са захтевима Општинског штаба за ванредне ситуације. 
                       „Телеком Србија“ А.Д., Београд, ул. Таковска 2 (са пословницом у Великом Градишту, 
ул.Кнеза Лазара 15) стара се о функционисању  телефонске мреже на територији или деловима територије 
општине у складу са карактеристикама ванредне ситуације и потребама за заштиту и спасавање; врши 



потребне телефонске радове за потребе заштите и спасавања у складу са захтевима Општинског штаба за 
ванредне ситуације. 
                        Наведена правна лица из става 1. поступају и извршавају задатке у области заштите и 
спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама, Одлуком о ванредним ситуацијама и 
организацији цивилне заштите на територији општине Велико Градиште, Планом заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији општине Велико 
Градиште;  наредбама, закључцима и препорукама Општинског штаба за ванредне ситуације. 
 

Члан 2. 
                       Приватни предузетници предвиђени Планом заштите и спасавања становништва, 
материјалних и културних добара и животне средине и власници или корисници материјално-техничких 
средстава и опреме неопходних за заштиту и спасавање извршавају задатке у области заштите и спасавања 
стављајући материјално-техничка средства и опрему са људством на располагање Општинском штабу за 
ванредне ситуације. 

Члан 3. 
                      Материјални трошкови, настали поводом ангажовања материјално-техничких средстава и 
опреме у ванредним ситуацијама по одлукама и наређењима Општинског штаба за ванредне ситуације, 
надокнађују се у складу са законом. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Велико Градиште''. 
 
 
 
Број: 82-1/2022-01-4 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                                      Драган Милић,с.р. 
 


