
ПРЕДЛОГ 
 

 
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“ бр. 
87/18) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 117/20), 

Градско веће Града Ниша, на седници од 15.03.2021. године, донело је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 
 

Члан 1. 
 

Овим решењем одређују се привредна друштва и друга правна лица 
оспособљена за спровођење мера заштите и спасавања на територији Града Ниша (у 
даљем тексту субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање). 

 
Члан 2. 

 
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу члана 1. овог 

решења су: 
 

 
 

Ред. 
број 

Назив привредног друштва и 
другог правног лица Адреса Делатност Задатак – мера 

цивилне заштите 

1. Клинички центар Ниш Булевар др Зорана 
Ђинђића 48 Заштита здравља 

Прва медицинска 
помоћ, РХБ и 
збрињавање 
повређених или 
рањених 

2. Институт за јавно здравље 
Ниш 

Булевар др Зорана 
Ђинђића 58 Заштита здравља 

Епидемиолошке мере 
и санација, 
здравствена заштита 
и здравствено 
информисање 
становништва и РХБ 

3. Дом здравља Ниш Војводе Танкосића 15 Заштита здравља Прва медицинска 
помоћ 

4. Завод за хитну медицинску 
помоћ Ниш Војислава Илића бб Заштита здравља Прва медицинска 

помоћ 

5. Завод за здравствену заштиту 
радника Ниш Војислава Илића бб Заштита здравља Прва медицинска 

помоћ 

6. Апотекарска установа Ниш Булевар др Зорана 
Ђинђића 6 

Дистрибуција и 
производња 
лекова 

Очување добара 
битних за опстанак 



7. Пут-инжењеринг Ниш Књажевачка бб Путарство Рашчишћавање из 
рушевина 

8. ЦД-ХИС Д.О.О. Ниш, Зеленгорска 15 Грађевинарство 
Заштита од поплава, 
спасавање из 
рушевина 

9. Огранак „Интеграл 
инжењеринг АД“ Ниш Булевар Немањића 85 а Грађевинарство 

Заштита од рушења и 
спасавање из 
рушевина 

10. Железнице Србије АД -
Железнички чвор Ниш Обреновићева 39 Превоз робе и 

путника 
Евакуација и 
рашчишћавање 

11. 
Јавно предузеће за 
склоништа - Пословница у 
Нишу 

Косте Стаменковића 11 Управљање 
склоништима 

Склањање и 
збрињавање 
угрожених 

12. Градска организација „Црвени 
Крст“ Ниш Обреновићева 39 Социјално-

хуманитарна 

Збрињавање, 
евакуација и прва 
помоћ 

13. Студентски центар Ниш Топличина 14 Припрема оброка 
за исхрану 

Збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 

14. ЈПУ „Пчелица“ Ниш Орловића Павла бб Припрема оброка 
за исхрану 

Збрињавање 
угрожених и 
настрадалих 

15. АД „Нишекспрес“ Ниш Чамурлија 160 Саобраћај, превоз 
и транспорт 

Превоз и евакуација 
становништва 

16. ЈКП „Наиссус“ Ниш Књегиње Љубице 1/1 Прерада питке 
воде 

Обезбеђење здраве 
пијаће воде, заштита, 
асанација терена, 
спасавање из 
рушевина, очување 
добара битних за 
опстанак 

17. ЈКП „Медиана“ Ниш Мраморска 10 Комунална 
РХБ, асанација, 
уклањање 
животињских лешева 

18. ЈКП „Горица“ Ниш Трвђава бб Комунална Асанација и заштита 
биља 

19. ВПД „Ерозија“ Ниш Генерала Милојка 
Лешјанина Водопривредна 

Заштита од поплава, 
спасавање из 
рушевина 

20. Ронилачки клуб “Гусар“ Ниш Кеј Мике Палигорића бб Спортска Спасавање на води и 
под водом 

21. ЕПС Дистрибуција – Огранак 
у Нишу Зетска 4 

Дистрибуција 
електричне 
енергије 

Очување добара 
битних за опстанак и 
асанација терена 

22. 
Ветеринарски 
специјалистички  институт 
Ниш 

Насеље Милка Протић 
бб Ветеринарство Очување добара 

битних за опстанак 



23. АД „Житопек“ Ниш Димитрија Туцовића 51 Дистрибуција 
хлеба 

Очување добара 
битних за опстанак 

24. Планинарски савез 
југоисточне Србије 

Булевар др Зорана 
Ђинђића  

Друштвена 
организација 

Заштита и спасавање 
на неприступачним 
теренима 

25. Нишка телевизија Војводе Мишића 50/1 Информисање Информисање 
јавности 

26. Радио клуб „Никола Тесла“ Тврђава ББ Информисање Информисање 
јавности 

 
 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење  одређивању 
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“  бр. 1/2012). 

 
 

Члан 4. 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 

Број: 268-5/2021-03 
У Нишу,  15.03.2021.  године. 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША    
                             
 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА 
 

                                                                                                   Драгана Сотировски 
 
 
 
 
 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 
 Правни основ за доношење предложеног решења од стране Градског већа 
Града Ниша садржан је у члану 29. и 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа 
и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), којим 
је прописано да јединица локалне самоуправе, односно извршни орган јединице 
локалне самоуправе одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и 
спасавање на својој територији. 
 У складу са Законом предложеним решењем одређују се субјекти од 
посебног значаја, односно привредна друштва и друга правна лица која се баве 
делатношћу из области здравства, збрињавања лица, енергетике, транспорта, 
ветерине, комуналних делатности и других области и располажу ресурсима за 
смањење ризика од катастрофа и предузимање потребних мера за заштиту и 
спасавање на територији Града Ниша уколико је то потребно у ванредним 
ситуацијама. 
 Након доношења предложеног решења са субјектима од посебног значаја 
ће бити закључени уговори којима ће се уредити трошкови њиховог стављања у 
приправност, односно ангажовања, а у складу са одредбама Закона. 
 С обзиром на све напред наведено, као и законом прописану обавезу Града 
Ниша да одреди субјекте од посебног значаја, предлажемо Градском већу Града 
Ниша доношење предложеног решења. 
 
 

У Нишу, _______ 2021. године 
 
 
 
 

                                                                       К О М А Н Д А Н Т 
                                                                       Градског штаба за ванредне ситуације 

                                                                     Града Ниша 
 

                                                                       Драгана Сотировски 
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