На основу члана 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама ( '' Службени гласник Републике Српске'', бр.121/12 ) и члана 6. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на
подручју општине Трново начелник општине Трново д о н о с и

ОДЛУКУ
о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака
у провођењу мјера заштите и спасавања на подручју општине Трново
Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и правна лица од интереса за
заштиту и спасавање на подручју општине Трново, која својим производним,
услужним, материјалним, људским и другим ресурсима, обављају дјелатности које су
од значаја за заштиту и спасавање на територији општине услед појаве природних и
других несрећа.
Члан 2.
Носиоцима послова за провођење мјера и задатака заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама, на подручју општине Трново, одређују се следећа привредна
друштва и правна лица:
1. ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ''ТРЕСКАВИЦА'' ТРНОВО
2. КП ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Р.Ј ТРНОВО
2. ''ПОШТЕ СРПСКЕ'' Р.Ј ТРНОВО
3. АД ''ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС'' Р.Ј ТРНОВО
4. ЗП ''ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА'' А.Д ПАЛЕ Р.Ј ТРНОВО
5. КП ''РАД'' А.Д ИСТОЧНО САРАЈЕВО
6. ''БОМИ'' Д.О.О ТРНОВО
7. ''НАНЕ'' Д.О.О ТРНОВО
8. ''АNATEX '' Д.О.О ТРНОВО
9. ''ЕКО-ЖЕЉЕЗНИЦА'' Д.О.О ИСТОЧНА ИЛИЏА
10. ''БИЈЕЛЕ ВОДЕ КАМЕНОЛОМ'' Д.О.О КИЈЕВО-ТРНОВО
11. ''ПРЕСЈЕНИЦА '' Д.О.О КИЈЕВО- ТРНОВО
12. ''N-TRADE'' Д.О.О ИСТОЧНО САРАЈЕВО ( ''N-МАRКЕТ'' ТРНОВО )

Привредна друштва и правна лица из става 1. овог члана дужна су да проводе
мјере и задатке из члана 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.

Члан 3.
Поред привредних друштава и правних лица из члана 2. ове одлуке, одређују се
организације које спроводе образовне, друштвене, медицинске и друге активности
које подразумјевају заштиту или бригу о већем броју грађана:
1. ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ''ТРНОВО'' ТРНОВО
2. ЈУ ДОМ ЗДРАВЉА ТРНОВО
3. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
4. ВАТРОГАСНО ОДЈЕЉЕЊЕ ТРНОВО
5. ПЛАНИНАРСКО-СПОРТСКО ДРУШТВО ''ТРЕСКАВИЦА'' ТРНОВО
6. ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКО СПОРТСКО ДРУШТВО '' РУНОЛИСТ 05'' ТРНОВО
7. ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ТРНОВО
8. ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ТРНОВО
Организације и органи из става 1. овог члана обавезни су да израде процјену
угрожености од елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће, те проводити мјере и задатке заштите и
спасавања.
Члан 4.
Правна лица из члана 2. и 3. ове одлуке дужна су Цивилној заштити општине
Трново доставити Одлуку о доношењу плана и ажуриран преглед властитих
материјално-техничких средстава и опреме, која се по потреби може ставити у
функцију заштите и спасавања становништва и материјалних добара на подручју
општине Трново.
Члан 5.
Цивилна заштита општине Трново ће вршити координацију дјеловања
субјеката носиоца послова на провођењу задатака из члана 23. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама.
Члан 6.
За провођење ове одлуке као и мјера и задатака заштите и спасавања
одговорни су руководиоци субјеката наведених у члану 2. и 3. Одлуке.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеним
новинама Града Источно Сарајево''.
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