
                              
Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-229/2018-01 

Датум: 13.11.2018. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 12. тачка 19. и члана 28. Статута општине 

Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 17/2012),  

Скупштина општине Црна Трава, на седници, одржаној дана, 13.11.2018. године донела је,  

 

ОДЛУКУ 

  

О изменама и допунама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Црна Трава 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Црна 

Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 07/2014), члан 22. мења се и гласи:  

 

„У складу са чланом 15. став 1. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама, за потребе заштите и 

спасавања грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничко технолошких несрећа 

и опасности на територији општине Црна Трава одређују се оспособљена привредна друштва и друга 

правна лица и то: 

 

редни 

број 
назив правног лица седиште делатност планирани задатак 

1 2 3 4 5 

1. 

Јавно предузеће за 

комуналну делатност и 

путну инфраструктуру 

„Вилин Луг“ 

Црна Трава водоснабдевање 

РХБ, асанација, 

водоснабдевање, 

чишћење улица, 

погребне услуге 

2. 

ЕПС дистрибуција 

Огранак Лесковац 

Пословница Црна Трава 

Црна Трава 

снабдевање 

електричном 

енергијом 

спашавање са 

висина, 

замрачивање 

3. 

Јавно предузеће 

„Србијашуме“ 

Шумско газдинство 

„Шума“ Лесковац 

Шумска управа Црна 

Трава 

Црна Трава 

гајење и 

експлоатација 

шума 

ППЗ и заштита 

шума 

4. 
TRACE Србија, а.д. Ниш,  

пункт Црна Трава 
Црна Трава одржавање путева 

рашчишћавање и 

асанација 



5. 

Привредно друштво 

PORR-WERNER & 

WEBER, д.о.о. Лесковац 

ОЈ Власотинце 

Црна Трава 

изношење и 

депоновање смећа 
асанација терена 

6. 
Дом здравља Власотинце 

– Огранак у Црној Трави 
Црна Трава 

здравствено 

збрињавање 

ПМП, асанација и 

РХБ заштита 

7. 
Општинска организација 

Црвеног Крста 
Црна Трава 

здравствено 

збрињавање и 

хуманитарна 

помоћ 

Збрињавање, 

ПМП и 

хуманитарна 

помоћ 

8. 

Центар за социјални рад 

за општине Власотинце и 

Црна Трава – Одељење у 

Црној Трави 

Црна Трава социјална заштита 
збрињавање и 

расподела помоћи 

9. 

Здравствена установа 

„ФАРМЕДИК“ Црна 

Трава 

Црна Трава 
снабдевање 

лековима 
ПМП 

10. 

Приватни предузетник 

„МК Кафе“ 

АУТОПРЕВОЗНИК 

Црна Трава грађевинска 

спашавање, 

рашчишћавање 

рушевина 

 

Активирање и употребу правних субјеката из става 1. овог члана наређује Општински штаб за 

ванредне ситуације. 

Овлашћује се Председник општине Црна Трава да се правним лицима из става 1. овог члана 

склопи конзервирани уговор, којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 

Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 1. овог члана у 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђује се из буџета општине Црна Трава.“ 

 

Члан 2.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца“. 

 

                                       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

________________________ 


