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Година  XXX    Бр. 5                        12. март 2021. године                        Бесплатан примерак 

 

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

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 

69.став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац (“Службени лист општине Алексинац“, број 29/18) 

и члана 66. став 1. Пословника Општинског већа општине Алексинац („Службени лист општине 

Алексинац“, број 3/2021), Општинско веће општине Алексинац, на седници одржаној дана 

12.03.2021.године, донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 

 

Члан 1. 

Овим решењем одређују се субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине 

Алексинац. 

Члан 2. 

Решењем су обухваћена следећа правна лица на територији Општине Алексинац: 

- у области прехрамбене индустрије и трговине: 

1.„Зора промет“ ДОО – село Краљево. 

- у области стамбено-комуналне делатности: 
1. ЈКП „Комуналне услуге“ – Алексинац; 

2. ЈКП „Водовод и канализација“ – Алексинац; 

3. ЈП за путеве и стамбено комуналну делатност општине Алексинац. 

 

- у области здравствене заштите: 

1. Општа болница Алексинац;  

2. Дом здравља Алексинац. 

 

- Организације од посебног значаја: 

1.  Општинска организација Црвеног крста Алексинац; 

2.  Добровољно ватрогасно друштво Алексинац. 

 

Члан 3. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Алексинац, који су 

обухваћени овим решењем, решењем председника Општине одредиће им се обавезе и задаци 

деловања у ванредним ситуацијама. 
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                                                                     Члан 4. 

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

посебног значаја за заштиту и спасавање општине Алексинац, као и за потребе вежби цивилне 

заштите када ванредна ситуација није проглашена. 

 

Члан 5. 

Општинско веће општине Алексинац у име општине Алексинац склапа уговоре са 

субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Алексинац из члана 2. овог решења. 

 Трошкови стављања у приправност односно ангажовања падају на терет буџета општине 

Алексинац. 

На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање општине 

Алексинац, не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке. 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о одређивању привредних 

друштва и других правних лица од значаја за заштиту и спасавање („Службени лист општине 

Алексинац“, број 4/19). 

Члан 7. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алексинац“.  

 

II/01 Број: 020-30 

У Алексинцу, 12.03.2021. године 

 

 

                                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  АЛЕКСИНАЦ 

 

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                      Далибор Радичевић, с.р. 
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.: 

018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине 

Алексинац. 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 

 


