
 

ОПШТИНСКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ГОДИНА XXIX 
ОПШТИНА ОСЕЧИНА 

20.05.2021. БРОЈ 6 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 4. и члана 31. став 1. и 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), Општинско веће општине Осечина, на седници одржаној 

дана 22.02.2021. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у општини Осечина 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком одређују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију општине Осечина, 

односно привредна друштва и друга правна лица која обављају послове и располажу ресурсима од нарочитог значаја за 

заштиту и спасавање (у даљем тексту: Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање). 

 

      Члан 2. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање спроводе мере цивилне заштите у циљу заштите и 

спасавања грађана, материјалних, културних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним 

непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу по наредби Општинског штаба за ванредне ситуације на 

територији општине Осечина. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање дужни су да плански прилагоде своје капацитете и 

организацију за извршавање мера цивилне заштите. 

 

Члан 3. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. ове одлуке су: 

 

Ред. 

број 
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ СЕДИШТE 

1. Дом здравља Осечина Општа медицинска пракса Осечина 

2. Центар за социјални рад „Напредак“ Социјална заштита Осечина 

3. „Крушик пластика“а.д. 
Производња осталих производа од 

пластике 
Осечина 

4. Јавно комунално предузеће „Осечина“ 
Скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 
Осечина 

5. Образовно васпитни центар „Осечина“ Основно образовање Осечина 

6. 
Друштво за радио новинарску и 

издавачку делатност „Чава“ к.д. 
Емитовање радио програма Осечина 

7. 
Ловачко удружење „Миленко Павловић 

Пилот“ 

Лов, траперство и одговарајуће 

услужне делатности 
Осечина 

8. Ветеринарска станица „Пецка“ Ветеринарска делатност Пецка 

9. 
Добровољно ватрогасно друштво 

„Осечина“ 
Делатност ватрогасниих јединица Осечина 



10. Црвени крст „Осечина“ 
Остала непоменута социјална 

заштита без смештаја 
Осечина 

11. СЗР „Геометар“ 
Остале стручне, научне и техничке 

делатности 
Ваљево 

12. Pogorina frucht д.о.о. 
Производња сокова од воћа и 

поврћа 
Осечина 

13. „Аутотранспорт“ д.о.о. Изградња путева и аутопутева Ваљево 

14. Друштво за прераду и промет Осака доо  трговина Осечина 

15. „Алко – турс“ 
Градски и приградски копнени 

превоз путника 
Ваљево 

16. Основна школа „Војвода Мишић“  Основно образовање Пецка 

17. Спортски центар Осечина Делатност спортских објеката Осечина 

 

Члан 4. 

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других 

добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом 

делатношћу, ресурсима којима располажу, као и задацима које им нареди општински штаб за ванредне ситуације општине 

Осечина, који су им прописани овом Одлуком и Планом заштите и спасавања општине Осечина. 

 

Члан 5. 

 

Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекте од посебног значаја у ванредној 

ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена. 

Трошкови стављања у приправност односно ангажовања падају на терет буџета општине Осечина. 

 

Председник општине Осечина са субјектима из става 1. овог члана уговором уређује трошкове стављања у 

приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по тржишним ценама. 

На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне 

набавке. 

 

Члан 6. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних 

лица за заштиту и спасавање у Општини Осечина („Општински службени гласник”, број 5/11 и 8/16). 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику”. 

 

Општинско веће општине Осечина  

Дана 22.02.2021 године, број 060-9-5/2021  

 

 

Председник Већа 

                                                                                                                 Никола Томић 

 

 


