
                                                                                                                                                                                                  

        На основу члана. 29. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама“ („Сл.гл.РС' бр.87/2018), члана 5. Одлуке о организацији цивилне 

заштите на територији општине Велико Градиште ( Одлука број:82-3/2021-01-1 од 

19.07.2021.год), а у складу са члaном 70. став 1. тачка 10. Статута општине Велико Градиште 

(„Сл.гл.општине Велико Градиште“, бр.2/2019), Општинско веће на 65. седници, одржаној  дана 

19.09.2022. године, донело је  

                                                                     ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА                                                                         

ЗА ОПШТИНУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком усваја се План заштите и спасавања у ванредним за општину Велико 

Градиште у датом тексту. 

                                                                       Члан 2. 

           План заштите и спасавања у ванредним ситуација за општину Велико Градиште, садржи 

целине у складу са чланом 17.став 2- Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање 

ванредним ситуацијама, по добијеној Сагласности , Решењем под бројем 09.24.2 број.217-

14609/22-2 од 05.09.2022.године, МУП-а Серктора за ванредне ситуације , Одељења за ванредне 

ситуације у Пожаревцу. 

 

Члан 3.  

          План заштите и спасавања у ванредним ситуцијама за општину Велико Градиште, се 

поверава на употребу ОУ, Одељењу за друштвене делатности и заједничке послове и 

Општинском штабу за ванредне ситуације Велико Градиште. 

         Ову Одлуку доставити МУП-у, сектор за ванредне ситауције, Одељење за ванредне 

ситуације у Пожаревцу- Одсеку за управљање ризицима и цивилну заштиту Пожаревац. 

 

Члан 4. 

        О спровођењу ове Одлуке стараће се  ОУ, Одељење за друштвене делатности и заједничке 

послове. 

Члан 5. 

       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 

Правни основ доношења ове одлуке је дефинисан у уводу. Општина Велико Градиште је 

израдила План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на шта је МУП, Сектор за 

ванредне ситуације Пожаревац дао сагласност. Обзиром да су испуњени сви законски услови, у 

складу са општинском одлуком о организацији цивилне заштите на територији општине Велико 

Градиште, Општинско веће је усвојило предложени План. 

 

Број: 82-7/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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