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Предговор аутора
Полазећи од чињенице да је апсолутна безбедност тежак и неостварив
циљ, припрема људи за најгори сценарио угрожавања безбедности је
крајње и једино решење.
Проф. др Владимир М. Цветковић

Збирка прописа из области ванредних ситуација, намењена је
свим припадницима интервентно-спасилачких служби односно
снагама система заштите и спасавања (Сектор за ванредне ситуације, полиција, војска, служба хитне медицинске помоћи, горска служба за спасавање, јединице цивилне заштите опште и посебне намене, добровољна ватрогасна друштва) који се у свом раду сусрећу
са реаговањем у условима катастрофа, али и субјектима заштите и
спасавања, односно запосленима у органима државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе на пословима који
се односе на управљање ризицима од катастрофа. Осим тога, намењена је за полагање стручног испита из области процене ризика oд
катастрофа предвиђеног Правилником о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу
лиценце за процену ризика. Поред тога, намењена је и за полагање
стручног испита заштите од пожара предвиђеног Правилником о
посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од
пожара. На крају, може се истаћи и да је збирка намењена истраживачима и стручњацима из области студија катастрофа, као и студентима Универзитета у Београду, Факултета безбедности, Криминалистичко-полицијског универзитета, Географског факултета у Београду, Правног факултета у Новом Саду и других сродних институција.
Руководиоци и припадници субјеката и снага система заштите
и спасавања у Републици Србији имају обавезу да познају и примењују прописе који се директно/индиректно односе на област ванредних ситуација у циљу реализације правовремених, стручних и
законски утемељених активности спровођења припреме, ублажавања, одговора и опоравка од последица катастрофа. Полазећи од
вишегодишњег искуства аутора у научно-истраживачком раду, након детаљних анализа одабрани су сви постојећи и релевантни
стратешки, законски и подзаконски прописи на основу којих се
заснива систем заштите и спасавања људи и њихове имовине за
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време катастрофа на подручју Републике Србије. Поред националних законских и подзаконих решења, збирка прописа садржи и најзначајније међународне акте који уређују област ванредних ситуација.
Збирка прописа представља избор постојећих, релевантних
стратешких, законских и подзаконских прописа на основу којих се
заснива систем заштите и спасавања људи и њихове имовине за
време катастрофа у Републици Србији, као и најзначајнијих међународних стратешких докумената из ове области. Збирка прописа
из области ванредних ситуација представља прво измењено и допуњено издање Збирке прописа из области управљања ризицима од
катастрофа која је објављена 2019. године. Промене законских и
подзаконских аката из области ванредних ситуација довеле су до
неопходности припреме првог измењеног и допуњеног издања са
измењеним насловом.
Систематизована је у већи број поглавља као што су: I – Националне стратегије, II – Законска регулатива из области ванредних
ситуација, III – Подзаконски акти из области ванредних ситуација.
Национални правни оквир смањења ризика од катастрофа веома је
детаљно уређен и обухвата више закона и подзаконских аката: Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама; Зaкон о заштити од пожара; Закон о заштити животне
средине; Закон о заштити становништва од заразних болести; Закон о транспорту опасне робе; Закон о транспорту опасног терета;
Закон о водама; Закон о Црвеном крсту; Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима; Закон о истраживању
несрећа у ваздушном, железничком и воденом саобраћају; Закон о
јавном здрављу; Закон о обнови након елементарне непогоде; Закон о метеоролошкој и хидролошкој заштити; Закон о безбедности
и здрављу на раду; Закон о добровољном ватрогаству и Закон о
критичној инфраструктури итд.
Осим законских аката, Збирка прописа садржи већи број најчешће коришћених подзаконских аката из области ванредних ситуација: Упутство о методологији израде и садржају процене ризика
од катастрофа и плана заштите и спасавања; Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања; Уредба о саставу,
начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације; Уредба
о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа;
Уредба о спровођењу евакуације; Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава; Уредба о висини и начину остваривања
права на jеднократну новчану помоћ; Уредба о обавезним сред-
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ствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа; Уредба о начину ангажовања
ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права
на накнаду за коришћење истих: Уредбa о разврставању објекта,
делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара; Уредба о утврђивању плана за деловање у случају акцидента; Уредба о
мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала;
Уредба о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе; Уредба о обавезама субјеката система
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у поступку израде регистра ризика од катастрофа, начину
израде регистра ризика од катастрофа и уносу података; Правилник о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и
плана заштите и спасавања; Правилник о организацији и начину
употребе специјализованих јединица цивилне заштите; Правилник
о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава
план заштите од удеса; Правилник о начину израде и садржају
плана заштите од удеса; Правилник о организовању заштите од
пожара према категорији угрожености од пожара; Правилник о
посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од
пожара; Правилник о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на
пословима заштите од пожара; Правилник о начину израде и
садржају плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице
локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију; Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима
и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите; Правилник о о начину утврђивања
вредности грађевинског дела објекта и начину обрачуна накнаде за
склониште; Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите,
ознакама функција и специјалности и личној карти припадника
цивилне заштите итд.
У трећем делу, приказани су најзначајнији међународни документи, међу којима су, Оквир из Сендаја за смањење ризика од
катастрофа 2015-2030, Хјого оквир за деловање 2005-2015,
Eвропска стратегија за подршку смањењу ризика од катастрофа у
земљама у развоју, као и врло значајна Терминологија Међународне стратегије за смањење ризика од катастрофа. На самом
крају књиге аутори дају попис литературе, као и препоруке за даља читања, које могу бити од користи како стручној заједници и
онима који се приоремају за полагање стручног испита из области процене ризика, и стручног испита из области заштите од
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пожара, припадницима интервентно-спасилачких служби, тако и
научној заједници за потребе конципирања и спровођења истаживања из ове области.
На основу већег броја научних истраживања из области студија катастрофа, проф. др Владимир М. Цветковић истиче да богата ризница резултата његових истраживања показује да тренутна ситуација захтева неопходно побољшање постојећих
система за управљање ризицима од катастрофа предузимањем
ширег спектра активности и мера од традиционалних структурних (пројектовање, изградња, одржавање и реновирање структуре) и неструктурних (урбанистичко планирање и прописи). припрема становништва, побољшано прогнозирање итд. ), па све до
иновативних мера заштите и спасавања која подразумевају употребу савремених иновативних техничких и управљачких решења. Прецизније, искристалисале су се следеће препоруке за побољшање стања у области управљања ризицима од катастрофа
(Цветковић и сарадници, 2021):
а) Ојачати и побољшати: 1. посвећеност политици смањења
ризика од катастрофа од стране кључних актера (власти, локалне
управе, правна лица); 2. ефикасну координацију и оперативну
сарадњу између свих ентитета и снага за заштиту и спасавање; 3.
услове за доследну и ефикасну примену прописа и организацију
превентивних мера; 4. инфраструктуру, опрему, средства заштите
и спасавања, специјализоване катастре и мапе ризика; 5. обуке и
оспособљавање специјализованог особља, као и културу превенције; 6. методологију процене ризика и израду планова заштите и
спасавања, као и методологију управљања опасним отпадом; 7.
финансирање система заштите и спасавања; 8. међународну научну сарадњу у области превенције катастрофа; 9. планове заштите и спасавања од катастрофа који ће бити усвојени за све локалне самоуправе према посебним сценаријима безбедносних
претњи; 10. надзор над остваривањем надлежности јединица локалне самоуправе у области катастрофа; 11. заједничке вежбе и
обуке (Basic Life Support), такмичења, спортске игре на којима ће
вежбати припадници различитих јавних служби; 12. укључивање
грађана у процесе доношења одлука (управљање ризиком од катастрофа) на локалном нивоу јер је тренутно на ниском нивоу
због незаинтересованости становништва због дуготрајног неукључивања јавности у доношење одлука и недостатак свести о
његовом значају; 13. успостављање стандардизованих, приступачних, електронских база података о ресурсима за управљање
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катастрофама на локалном нивоу; 14. систем учења из претходних катастрофа на основу квалитетних и објективних анализа;
б) изградити, развити и применити: 1. јединствени број 112
који би грађани могли да позову у хитним случајевима (иако је то
одређено законским прописима, у Републици Србији такав број
још увек не постоји, али свака од служби за хитне случајеве има
своју број и диспечерски центар; 2. процедуре оперативног реаговања у разним катастрофама које ће омогућити координисану,
брзу и ефикасну интервенцију свих надлежних служби, побољшане системе комуникације за информисање и упозорење грађана (сирене су у Србији инсталиране пре скоро 50 година, а може се рећи да је њихова функционалност у великој мери упитна и
локалне самоуправе имају законску обавезу да заврше акустичке
студије у року од 3 године, а ако немају систем за даљинско активирање, морају имати специјализиране јединице цивилне заштите за узбуњивање); 3. разне комуникацијске методе за побољшање информисаности и спремности, укључујући сценарије или
студије случаја за подстицање оснаживања и сарадње у породицама и заједницама; 4. поступке и механизме за утврђивање
испуњености законом прописаних надлежности јединица локалне самоуправе у области управљања у катастрофама; 5. иновативна техничка решења за праћење различитих опасности,
информисање и упозорење грађана, заштиту и спасавање (структурна и неструктурна решења), комуникацију итд.; 6. укључити
образовање о опасностима у школске програме за децу и ученике
итд.
Аутори исказују посебну захвалност рецензентима: проф. др
Владимиру Јаковљевић, проф. др Бојану Јанковићу и проф. др
Срђану Милашиновићу. Осим тога, исказују захвалност за несебичну подршку Министарству унутрашњих послова РС и Научностручном друштву за управљање ризицима у ванредним ситуацијама.
Београд, 2022. године

Аутори
Проф. др Владимир М. Цветковић
Лука Чаушић,
Начелник Сектора за ванредне ситуације РС
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Увод
Имајући у виду безбедносне импликације катастрофа по становништво,
свеукупна материјална и нематеријална добра и животну средину, свака
држава има примарну одговорност за свој сопствени одрживи развој са
једне, и примену ефикасних мера за смањење ризика од катастрофа са
друге стране (Hyogo Framework for Action, 2005). Сходно томе, држава и
њени надлежни органи морају правовремено предузети мере усмерене ка
заштити људи, њихових материјалних добара и животне средине од утицаја природних катастрофа, тј. предузети мере за ефикасно смањење ризика од ванредних ситуација изазваних катастрофама. При томе, једна од
најзначајнијих мера је свакако инкорпорирање интегрисаних и вишеструких приступа смањења ризика од катастрофа у политике, планирање и
програмирање које се односи на одржив развој, помоћ, рехабилитацију и
активности на ревитализацији у пост катастрофалним и постконфликтним ситуацијама у земљама изложене ризику од катастрофа
(Јоханесбуршки план за имплементацију Светског самита о одрживом
развоју, 2002).
Полазећи од значаја међународних активности и споразума који се
односе на смањење ризика од катастрофа, одржане су три светске конференције: у Јокохами 1994. године, у Хјогу 2005. године и у Сендају 2015.
године (слика 1). Уједињене нације су одлучиле да се деведесете године
XX века прогласе за Међународну декаду за смањење природних
катастрофа (UN GA Res. 42/169 из 1987).

Слика 1. Евалуација међународне регулативе
у области управљања ризицима од катастрофа. Извор: Цветковић, 2020, стр. 687

С обзиром на предмет регулисања, сви међународни уговори и прописи могу се класификовати на (Милосављевић, 2015): оне којима се гарантују поједина људска права (Универзална декларација о људским пра-
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вима из 1948, Међународни пакт о грађанским и политичким правима из
1966, Међународни пакт о социјалним, економским и културним правима
из 1966. и Конвенција с Протоколом о статусу избеглица из 1951, односно
из 1967. године), на оне које се односе на међународну хуманитарну помоћ
(резолуције Генералне скупштине, Економског и социјалног савета и Савета безбедности УН и резолуције организације Међународног Црвеног
крста) и оне који се односе на међународни одговор на ризике од катастрофа (Оквирна конвенција УН о климатским променама из 1992, с Протоколом из Кјота из 1997, Конвенција УН о борби против дезертификације
у земљама које су угрожене озбиљним сушама и/или дезертификацијом,
Конвенција УН о биолошком диверзитету из 1992, Базелска конвенција о
контроли прекограничног кретања опасног отпада и његовом одлагању из
1989, Конвенција Међународне организације рада број 147 о превенцији
великих индустријских акцидената из 1993, Конвенција о помоћи у случају нуклеарних удеса и радиолошких опасности из 1986. године и Конвенција о праву ванпловидбеног коришћења међународних водотокова из
1997. године) (Цветковић, 2020, стр. 676).
Државе које развијају политику, легислативу и институционални
оквир за смањење ризика од катастрофа и оне које су у могућности развијати и пратити напредак путем специфичних и мерљивих индикатора,
имају већи капацитет да руководе ризицима и да постигну широко прихваћен консензус за смањење ризика кроз све секторе друштва. Као што је
прокламовано у декларацији Јокохама стратегије, свака земља има суверену одговорност да штити своје грађане од природних катастрофа, да
развија и јача државне капацитете и кореспондентно државно законодавство за сузбијање штетних дејстава природних и других опасности, да унапређује и јача регионалну и међународну кооперацију у активностима за
спречавање, смањење и ублажавање природних и других катастрофа, са
посебним нагласком на људским и институционалним капацитетима,
размени технологија, прикупљању, ширењу и коришћењу информација и
мобилизације ресурса.
На Светској Конференцији о смањењу природних катастрофа, која је
од 23. до 27. маја 1994. године одржана у Јокахами (Јапану) у оквиру
,,Међународне декаде смањења природних катастрофа“, чланице Уједињених Нација утврдиле су Стратегију и план акција за сигурнији свет, који
је кратко назван Стратегија из Јокохаме, којом су дефинисана начелна
опредељења за активну борбу за смањење штетних ефеката природних
катастрофа. Поред свега тога, потребно је имати у виду да само смањење
ризика од катастрофа обухвата низ активности које се предузимају да се
смањи рањивост и ризици од катастрофа у целом друштву, да се избегне
или да се ограничи штетан утицај опасности, у широком контексту одрживог развоја.
Природа смањења ризика од катастрофа је посебно изричита у свом
односу према УН Глобалним циљевима за одрживи развој, у контексту
остваривања одрживог развоја (2030 Agenda for sustainable development,
UN, А/RES/70/1). Међународна стратегија за смањење ризика од катас-
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трофа, донета од стране Уједињених нација (International Strategie for
Disaster Reduction - ISDR) дефинише смањене ризика од катастрофа као:
,,Акције које се подузимају на смањењу ризика од катастрофа и утицаја
природних опасности, кроз систематичне напоре да се анализирају разлози катастрофа и њима управља, укључујући избегавање опасности, смањење друштвене и економске рањивости од опасности и побољшање припремљености на нежељена дешавања” (Резолуција Генералне скупштине
број 59/231, 58/314, 57/356, 56/195 i 54/219).
Дакле, катастрофе се могу избећи на разноврсне начине смањења ризика и ограничавања утицаја катастрофа, нпр. путем идентификовања
људске рањивости и јачањем њихове способности да се носе с катастрофом. Смањење ризика од катастрофа генерално обухвата мере усмерене
на спремност, ублажавање последица и превенцију. Такве мере имају за
циљ да ојачају отпорност на катастрофе и заснивају се на знању о управљању ризицима, изградњи капацитета, те коришћењу информацијске и
комуникацијске технологије и средстава посматрања планете (Комуникација комисије према Већу и Европском парламенту, 2009). Свакако, у ред
значајнијих мера усмерених ка смањењу ризика од катастрофа јесте и доношење националних стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Уопштено говорећи, националне стратегије имају за циљ свеобухватно сагледавање извора постојећих и будућих ризика, успостављање
концепта организованог деловања државних и других институција у смањењу ванредних ситуација створених свим облицима великих природних
и технолошких катастрофа, ради ублажавања њихових последица, спречавање њихове појаве превентивним деловањем, као и развојем припремљености одговарајућих државних капацитета и целе друштвене заједнице. Дакле, националне стратегије заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама представљају круцијалну основу на којој почивају све остале
активности усмерене ка смањивању ризика од катастрофа.
Генерална Скупштина Уједињених нација је крајем 2003. године донела Резолуцију о Међународној стратегији за смањење катастрофа
(International Strategy for Disaster Reduction, UN, A/RES/58/214 ) као и коресподентну Резолуцију о природним катастрофама и вулнерабилитету/повредљивости (Natural Disaster and vulnerability, UN, A/RES/58/214). У
оквиру ових резолуција, Генерална скупштина УН препознаје озбиљност
све већег пораста неповољних ефеката и последица разних катастрофа посебно природних и, с тим у вези, указује на потребу одговарајућег деловања на смањењу ризика и повредљивости у односу на њих. На европском нивоу, један од најзначајнијих докумената који се односе на ову проблематику за нашу земљу је Иницијатива ЕУ за превентиву и спремност за
катастрофе у Југоисточној Европи (Иницијатива за ублажавање и смањење ризика од катастрофа за југоисточну Европу, 2011).
На међународном нивоу одржан је велики број конференција и усвојен је велики број резолуција и стратегија које се односе на подстицање
држава да успоставе одговарајући систем заштите и спасавања на националном нивоу. Тако је под окриљем Уједињених нација, од 18. до 25. јану-
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ара 2005. године, преко четири хиљаде државних званичника, представника невладиних организација, академских институција и приватног сектора окупило се у Кобеу, Хјого – Јапан, на Светској конференцији о смањењу ризика од катастрофа, и закључило преговоре о ,,Хјого оквиру за
деловање 2005-2015. године“: Јачање отпорности нација и заједница на
катастрофе (Hyogo Framework for Action, 2005). Споменути Оквир, који је
усвојило 168 држава, поставља јасно дефинисан циљ, који се односи на
знатно смањење губитака у случају катастрофа, како у животима тако и у
смислу социјалних, економских и еколошких вредности заједница и
држава, и детаљно износи приоритете за постизање овог циља до 2015.
године.
У Хјого оквиру за деловање се наглашава да смањење ризика од катастрофа представља централно питање за развој програмских политика,
поред тога што чини саставни део различитих научних, хуманитарних и
еколошких области. Истиче се да катастрофе успоравају развој и осиромашују становништво и нације и уколико не постоје озбиљни напори
усмерени на смањење губитака у случају катастрофа, катастрофе ће постати све озбиљнија препрека за постизање Миленијумских циљева за развоја. Руководећи се закључцима евалуације ,,Стратегије из Јокохаме” и на
основу већања Светске конференције о смањењу ризика од катастрофа, а
посебно на основу договорених очекиваних резултата и стратешких циљева, Конференција је усвојила следећих пет приоритета за деловање (Hyogo
Framework for action, 2005): обезбедити да је смањење ризика од катастрофа државни и локални приоритет са јаком институционалном основом
за имплементацију; идентификовати, проценити и надгледати ризике од
катастрофа и ојачати систем раног упозоравања; користити знање, иновације и образовање како би се изградила свест о безбедности и отпорности
на ризик на свим нивоима; смањити темељне факторе ризика; ојачати
спремност на катастрофе, како би се осигурао ефикасан одговор на свим
нивоима. Државе, регионалне и међународне организације и остали актери би требало да воде рачуна о кључним активностима набројаним под
сваким од 5 приоритета, и требало би их реализовати, у контексту њихових околности и капацитета.
Дакле, на основу Хјого оквира све државе би требало да настоје да
предузму следеће задатке на државним и локалним нивоима, са јаким
осећајем власништва и у сарадњи са цивилним друштвом и осталим актерима, унутар својих финансијских, људских и материјалних потенцијала,
узимајући у обзир властите законске обавезе и постојеће међународне
инструменте везане за смањење ризика од катастрофа: припремити и
објавити основне државне процене о статусу смањења ризика од катастрофа, у складу са капацитетима, потребама и политикама сваке државе, и
где је то одговарајуће, размена ових информација са одговарајућим регионалним и међународним телима; одредити одговарајући државни координацијски механизам за имплементацију и праћење овог Оквира за акцију, те пренети информацију секретаријату Међународне стратегије за
смањење катастрофа; објављивати и периодично ажурирати сажетке
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државних програма за смањења ризика од катастрофа, који се односе на
овај Оквир за деловање, укључујући међународну сарадњу; развити процедуру за праћење напретка државе у односу на Оквиру за деловање.
Процедуре би требалo да укључују системе за анализу исплативости и
постојећег праћења, те процену рањивости и ризика – посебно за регионе
изложене хидрометеоролошким и сеизмичким опасностима; укључити
информације о напретку на смањењу ризика од катастрофа у постојеће
механизме извештавања међународних и других оквира који се тичу одрживог развоја; размотрити, уколико је то могуће, приступ, одобравање
или ратификовање релевантних међународних правних инструмената
везаних за смањење ризика од катастрофа, те предузети мере на њиховој
ефикасној имплементацији, за државе чланице тих инструмената; и промовисати интеграцију смањења ризика повезаног са постојећим климатским разликама и будућим климатским променама, у стратегије за смањење ризика од катастрофа и адаптацију на климатске промене; осигурати да управљање ризицима повезаним са геолошким опасностима какве
су земљотреси и одрони, буду у потпуности узете у обзир у програмима
смањења ризика од катастрофа.
Током 2000. године, Економско и социјално веће Генералне скупштине Уједињених Нација је донело ,,Међународну стратегију за смањење
катастрофа” (Резолуција генералне скупштине број 59/231, 58/314, 57/356,
56/195 i 54/219) (UN/ISDR) ради идентификовања узрочника повредљивости људских и материјалних вредности и конципирања оптималних
смерница за изградњу друштвених заједница отпорних на катастрофе, као
интегралну компоненту одрживог развоја, са коначним циљем смањења
људских, социјалних, економских и еколошких губитака у условима реализације било које врсте опасности односно катастрофе. Донета стратегија
служи као фокусна тачка унутар система Уједињених нација, са мандатом
да промовише свесност и обавезе јавности, шири мреже и партнерства,
унапређује знања о узроцима катастрофа и опцијама за смањење ризика.
Сагласно порукама садржаним у стратегији из Јокахаме и плану акција за
сигурнији свет, које су дефинисале чланице Уједињених Нација - спречавање катастрофа и јачање припремљености друштвене заједнице, треба да
представљају основне интегралне аспекте развојне политике и планирања
на националном, регионалном и интернационалном нивоу. У том смислу,
као основни циљ примене Стратегије треба дефинисати значајно смањење
свих врста губитака, исказаних у виду људских живота, материјалних добара, елемената културног наслеђа и животне средине - у условима евентуалног настанка великих катастрофа у ближој и даљој будућности.
Meђународна стратегија за смањење катастрофа (ISDR) је стратешки
оквир донет са циљем да води и координира напоре широког спектра партнера да се постигне суштинско смањење губитка од катастрофа и изгради
еластичност код нација и заједница, као суштински услов за одржив развој. Она представља секретаријат система за смањење ризика од катастрофа. Тај систем обухвата бројне организације, државе, међувладине и
невладине организације, финансијске институције, стручне органе и ци-
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вилно друштво, који раде заједно и деле информације како би се смањио
ризик од опасности. Међународна стратегија служи као тачка за спровођење Хјого оквира за акцију. Сам систем смањења ризика од катастрофа је
систем партнерства. Таква партнерства се састоје од широког спектра актера, које имају битне улоге у пружању подршке народима и заједницама
да се смањи ризик од катастрофа и то су најчешће владе, међувладине и
невладине организације, међународне институције, научни и технички
органи и специјализоване мреже, као и цивилно друштво и приватни сектор.
Веома је значајно напоменути и осврнути се на улогу Европске уније у
области смањења ризика од катастрофа (DRR – disaster risk reduction).
Наиме, европски консензус о развоју из 2005. и хуманитарној помоћи из
2007. године обавезују ЕУ на подржавање политике смањења ризика од
катастрофа (DRR) и акција. Закључци Већа о јачању капацитета Уније за
реаговање на катастрофе, из 2008. године, позивали су Комисију да презентује предлог ,,ЕУ стратегије за смањење ризика од катастрофа у земљама у развоју” (Предлог ЕУ стратегије за подршку смањењу ризика од
катастрофа у земљама у развоју, 2009). Комисија је у току 2009. године
презентовала Европску стратегију која је касније и усвојена. Предложена
стратегија изграђена је на стратешком раду Европске комисије 1 и држава
чланица ЕУ и на лекцијама наученим о смањењу ризика од катастрофа у
свим регионима земаља у развоју. Приоритетна подручја за интервенцију
у потпуности су у складу са Оквиром из Хјогоа, а главни циљ стратегије,
стратешки циљеви и имплементација приоритета посебно рефлектирају
контекст постојећег партнерства и сарадње између ЕУ-а и земаља у развоју, укључујући сарадњу на регионалном нивоу. 2 Европски парламент је
такође више пута позивао на стварање робуснијих политика смањења ризика од катастрофа и повећање финансијских средстава.
Прихватајући Иницијативу за превентиву и спремност за катастрофе
у југоисточној Европи као регионални институционални оквир за државе
Видети опширније на: Комуникација Комисије о јачању капацитета Уније за
реакцију на катастрофе (2008), CОМ – 130; Изградња Алијансе за глобалне
климатске промене између Европске уније и сиромашних земаља у развоју
најрањивијих на климатске промене (2007), CОМ – 540; Јачање реакције ЕУ
на катастрофе и кризе у трећим земљама (2005), COM – 153; Заједнички документ Високог представника и Комисије о клими и међународној безбедности
(2008), С113/08; Радни документ особља Комисије о спремности на катастрофе
и превенцију (2003).
2 ЕУ је подржала следеће циљеве: подршка земљама у развоју у ефикасном
интегрисању питања смањења ризика од катастрофа у њихове развојне
политике и планове; подршка друштвима и земљама у развоју у ефикаснијем
смањењу ризика од катастрофа, путем циљаних акција на превенцији и
ублажавању катастрофа, те на припремљености на катастрофе; ефикасније
интегрисање питања смањења ризика од катастрофа у ЕУ-ове политике и
програме развоја, хуманитарне помоћи и реакција на кризе (ово покрива
реакције на катастрофе и обнову) (Комуникација Комисије према Већу и
Европском парламенту, 2009).
1
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југоисточне Европе с циљем побољшања и јачања способности и капацитета за спречавање природних катастрофа и одговор на природне катастрофе и оне које је проузроковао човек – земље Југоисточне Европе су
формирале: ,,Иницијативу за превентиву и спремност за катастрофе у
југоисточној Европи“ (DPPI SEE). Циљ њеног формирања је пружање
доприноса грађењу институционалних капацитета организације за
управљање катастрофама како би се јачале мере спречавања катастрофа у
земљама региона (Меморандум о разумевању о институционалном оквиру, 2007). Иницијатива служи као: регионална мрежа за олакшавање превенције и спремности за природне катастрофе; подршка земљама региона
у изради или јачању постојећих законских прописа; платформа за повећавање билатералне и мултилатералне сарадње; организација за оцењивање
постојећих програма за припремљеност за катастрофе; основа за повећавање постојеће и будуће превентиве и спремности за катастрофе кроз
образовање о јавној безбедности, итд.
Поред ових мултилатералних оквира и декларација, постоје и следећи:3 Међународни састанак о ревизији имплементације Програма акције
за одрживи развој малих острвских држава у развоју, одржан на Маурицијусу у јануару 2005. године, позива на јачање настојања у смањивању рањивости малих острвских држава у развоју, због њихових ограничених
могућности да одговоре на катастрофу и да се опораве; дневни ред Хуманитарне акције усвојен на Међународној конференцији Црвеног крста и
Црвеног полумесеца у децембру 2003. године укључује циљ и акције за
,,смањење ризика и утицаја катастрофа, те унапређење припремљености и
механизама одговора“; Јоханесбуршки план имплементације Светског
самита о одрживом развоју (Резолуција Генералне скупштине број
58/213), одржаног 2002. године, параграф 37 захтева акцију:
,,Интегрисани приступ који укључује више опасности, у обраћању рањивости, ризицима, процени и управљању катастрофом, укључујући спречавање, ублажавање, припремљеност, одговор и опоравак, јесте есенцијални
елемент сигурнијег света у 21. веку“, подржавајући Међународну стратегију за смањење катастрофа као прву акцију.
Генерална скупштина (Резолуције УН, 59/233, 58/215. ) Уједињених
народа такође је подстакла Међувладин панел о климатским променама
да настави процењивати негативне ефекте климатских промена на друштвено економске и системе за смањење катастрофа земаља у развоју; Тампере конвенција о прибављању телекомуникацијских ресурса за ублажавање последица катастрофа и операције помоћи, из 1998. године, ступила
је на снагу 08. 01. 2005. године; Јокохама стратегија за безбеднији свет:
,,Смернице за спречавање природних катастрофа, припрему и ублажавање“, као и План акције (A/CONF. 172/9), 1994. године, усвојени су на Светској конференцији о смањењу катастрофа, изграђеној на средњорочном
За свеобухватнији попис релевантних оквира и декларација, видети документ
,,Екстракти релевантни за смањење ризика од катастрофа из међународних
политичких иницијатива од 1994-2003. године“, Интерагенцијска радна група
за смањење катастрофа, девети састанак 04. 05. мај 2004.
3
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прегледу Међународне декаде за смањење природних катастрофа; Конвенција Уједињених народа о борби против пустиња у државама које су
искусиле озбиљну сушу и/или настанак пустиње, посебно у Африци (Уједињени народи: Серије уговора, vol 1954, br. 33480), усвојена је 1994. године и ступила је на снагу 1996. године. Конвенција Уједињених народа о
биолошкој различитости (Уједињени народи: Серије уговора, vol 1760, br.
30619) усвојена је 1992. и ступила је на снагу 1993. године; Генерална
скупштина (Резолуција ГС, 46/182) (1991. године) је захтевала јачање координације у ванредним ситуацијама и у хуманитарној помоћи Уједињених народа, у ванредним ситуацијама и приликом природних катастрофа.
Позвала се на Међународни оквир акције уа Међународну декаду за смањење природних катастрофа (Резолуција 44/236 из 1989. ) и поставила је
водеће принципе за хуманитарну помоћ, припремљеност, спречавање и
континуитет од помоћи до рехабилитације и развоја.
Напори ка успостављању добре праксе смањења ризика од катастрофа настављени су усвајањем Сендаи Оквира за смањење ризика од
катастрофа период од 2015. до 2030. године (Sendai Framework for
Disaster Risk Reduction 2015 – 2030). Сендаи Оквир се наставља на
претходно поменути Хјого оквирни план који се односио на период од
2005. до 2015. године. Нови оквир за деловање у овом пољу је усвојен
на Светској конференцији смањења ризика од катастрофа (World
Conference on Disaster Risk Reduction - WCDRR) од стране 187. чланица
Уједињених нација. Оквир из Сендаја указује да треба да постоји шири
превентивни приступ ризицима од ванредних ситуација који је у већој
мери усредсређен на људе. Указује се да праксе за смањење ризика од
ванредних ситуација треба да се заснивају на вишеструким опасностима и да оне буду мултисекторске, инклузивне и приступачне како би
биле ефикасне и делотворне. Истиче се да владе треба да се ангажују
заједно са релевантним заинтересованим странама, укључујући ту и
жене, децу и младе, људе са инвалидитетом, сиромашне људе, мигранте, староседеоце, волонтере, заједнице професионалаца и старе људе на
конципирању и спровођењу у дело политика деловања, планова и стандарда.
Посебно се наглашава потреба да јавни и приватни сектор и организације цивилног друштва, као и академска заједница и научноистраживачке институције ближе сарађују и да стварају могућности за
сарадњу, као и да компаније интегришу ризике од ванредних ситуација
у своје управљачке праксе. Надограђујући оквир за деловање из Хјонга,
садашњи оквир има за циљ да постигне следеће резултате у наредних
15 година: знатно смањење ризика од ванредних ситуација и губитка
живота, услова за стварање средстава за живот и здравље, и губитка
економске, физичке, културне и еколошке имовине људи, компанија,
заједница и земаља. Да би се постигао очекивани резултат, мора да се
тежи следећем циљу: спречавање нових и смањење постојећих ризика
од ванредних ситуација кроз спровођење интегрисаних и инклузивних
економских, структурних, правних, социјалних, здравствених, култур-
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них, образовних, еколошких, технолошких, политичких и институционалних мера које спречавају и смањују изложеност опасностима и
угроженост од ванредних ситуација, повећавају спремност за реаговање
и обнову и тиме повећавају отпорност.
Полазећи од Устава Републике Србије, који у појединим одредбама
регулише безбедност грађана, године 2009. донет је Закон о ванредним
ситуацијама који је током 2011. и 2012. године измењен и допуњен.
Експоненцијални пораст броја и последица катастрофа, као и усмереност ка проактивном реаговању, допринели су усвајању новог Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
крајем 2018. године. Актуелним законским решењем свеобухватно се
нормирају превентиве мере за смањење ризика од катастрофа и унапређује ефикасно реаговање и отклањање последица насталих катастрофа. Узимајући у обзир релевантна документа, усвојена на светским
конференцијама о смањењу ризика од катастрофа (оквири из Хјога и
Сендаја), доношењем наведеног закона прихваћени су међународни
стандарди за унапређење ефикасности превенције катастрофа, јачање
отпорности појединаца и заједнице и унапређење припремљености за
реаговање у случају наступања катастрофа (Цветковић, 2020, 2019, стр.
79).
Национални правни оквир смањења ризика од катастрофа веома је
детаљно уређен и обухвата више закона и подзаконских аката (Цветковић, 2020): Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама; Зaкон о заштити од пожара; Закон о заштити животне средине; Закон о заштити становништва од заразних болести;
Закон о транспорту опасне робе; Закон о транспорту опасног терета;
Закон о водама; Закон о Црвеном крсту; Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима; Закон о истраживању несрећа
у ваздушном, железничком и воденом саобраћају; Закон о јавном
здрављу; Закон о обнови након елементарне непогоде; Закон о метеоролошкој и хидролошкој заштити; Закон о безбедности и здрављу на
раду; Закон о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности;
Закон о добровољном ватрогаству и Закон о критичној инфраструктури. Осим законских аката, смањење ризика од катастрофа је уређено и
следећим подзаконским актима: а) Упутство о Mетодологији за израду
процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, 18/2017–3); б) Уредба о садржају и начину
израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, 8/2011); в) Уредба о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације (Службени гласник Републике
Србије, 98/2010), г) Уредба о спровођењу евакуације (Службени гласник Републике Србије, 111/09), као и многе друге уредбе и правилници
којима се ближе уређује ова област.
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Дакле, у Републици Србији, област ванредних ситуација изазваних
природним или техничко-технолошким опасностима, директно или
индиректно регулисана је бројним законима и подзаконским актима:
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, 87/2018) уређује се
смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање отпорности и спремности појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа,
заштита и спасавања људи, материјалних, културних и других добара,
права и обавезе грађана, удружења, правних лица, органа јединица локалне самоуправе, аутономних покрајина и Републике Србије, управљање
ванредним ситуацијама, функционисање цивилне заштите, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање, међународна сарадња, инспекцијски
надзор и друга питања од значаја за организовање и функционисање
система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Законом о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије,
111/09) уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе државних
органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација
ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и друга питања
од значаја за систем заштите од пожара. Одредбе овог закона сходно се
примењују и на заштиту од експлозија.
Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике
Србије, 36/2009) уређује се интегрални систем заштите животне средине
којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој
животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне
средине у Републици Србији.
Законом о заштити становништва од заразних болести (Службени
гласник Републике Србије, 136/2020) уређују се заштита становништва од
заразних болести и посебна здравствена питања, одређују се заразне болести које угрожавају здравље становништва Републике Србије и чије спречавање и сузбијање је од општег интереса за Републику Србију, спровођење епидемиолошког надзора и мера, начин њиховог спровођења и обезбеђивање средстава за њихово спровођење, вршење надзора над извршавањем овог закона, као и друга питања од значаја за заштиту становништва од заразних болести.
Законом о транспорту опасне робе (Службени гласник Републике
Србије, 10/2019) се уређују услови за обављање унутрашњег и међународног транспорта опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем
водном саобраћају на територији Републике Србије, захтеви у односу на
амбалажу, покретну опрему под притиском, односно цистерну, односно
превозно средство намењено за транспорт опасне робе, услови за именовање тела која испитују и контролишу амбалажу, покретну опрему под
притиском, односно цистерну, односно возило за транспорт опасне робе,
услови за овлашћивање тела која испитују и контролишу брод за транспорт опасне робе, надлежности државних органа и организација у тран-
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спорту опасне робе, услови и обавезе које треба да испуне учесници у
транспорту опасне робе, надзор, као и друга питања која се односе на
транспорт опасне робе.
Законом о водама (Службени гласник Републике Србије, 30/2010,
93/2012, 101/2016, 95/2018, 95-2018 - др) уређује се правни статус вода,
интегрално управљање водама, управљање водним објектима и водним
земљиштем, извори и начин финансирања водне делатности, надзор
над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за управљање водама.
Законом о експлозивним материјама, запaљивим течностима и гасовима (Службени гласник СРС, 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и Службени
гласник Републике Србије, 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др.
закон и 54/2015 – др. закон. ). Наиме, у циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и човекове средине, производња, промет и превоз експлозивних материја, запаљивих течности и гасова
врши се под условима и на начин одређен савезним законом, овим законом и другим прописима донетим на основу закона.
Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Службени гласник Републике Србије, 54/2015) уређују се безбедносни услови у погледу примене мера заштите од пожара и експлозија
приликом постављања, изградње, реконструкције, доградње и санације
(у даљем тексту: изградња и санација) и приликом коришћења постројења и објеката за производњу, прераду, дораду, претакање, складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова, ради спречавања настајања и ширења пожара и експлозија и
гашења пожара, као и спровођење надзора над овим мерама.
Законом о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају (Службени гласник Републике Србије, 66/2015,
83/2018) уређује се истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних
пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају, надлежност и овлашћења органа за спровођење истраге и поступак
истраживања, као и вршење надзора над применом овог закона.
Законом о јавном здрављу (Службени гласник Републике Србије,
15/2016) уређују се остваривање јавног интереса, стварањем услова за
очување и унапређење здравља становништва путем свеобухватних
активности друштва усмерених на очување физичког и психичког
здравља становништва, очување животне и радне околине, спречавање
настанка и утицаја фактора ризика за настанак поремећаја здравља,
болести и повреда, начин и поступак, као и услови за организацију и
спровођење јавног здравља.
Законом о обнови након елементарне непогоде (Службени гласник
Републике Србије, 112/15) се уређује поступак обнове и пружање помо-
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ћи грађанима и привредним субјектима који су претрпели материјалну
штету услед елементарних и других непогода.
Законом о метеоролошкој и хидролошкој заштити (Службени гласник Републике Србије, 88/2010) уређује се метеоролошка и хидролошка делатност, организација и начин обављања метеоролошких и
хидролошких послова од интереса за Републику Србију и осталих метеоролошких и хидролошких послова, систем ране најаве метеоролошких
и хидролошких елементарних непогода, фонд метеоролошких и хидролошких података и информација, заштита хидрометеоролошког
информационог система, међународна сарадња, као и друга питања од
значаја за метеоролошку и хидролошку делатност.
Законом о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник Републике Србије, 101/2005, 91/2015 и 113/2017) уређује се спровођење и
унапређивање безбедности и здравља на раду лица која учествују у
радним процесима, као и лица која се затекну у радној околини, ради
спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у
вези са радом. За обављање одређених послова државне управе у области безбедности и здравља на раду, овим законом образује се Управа за
безбедност и здравље на раду као орган управе у саставу Министарства
рада, запошљавања и социјалне политике, и утврђује њена надлежност.
Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
(Службени гласник Републике Србије, 95/2018 и 10/2019) се уређују
мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, услови за
обављање делатности са изворима зрачења, поступање у ситуацији
планираног, постојећег и ванредног излагања јонизујућем зрачењу у
циљу обезбеђивања заштите појединаца, становништва и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења, сада и убудуће. Овим законом се оснива Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и
безбедност Србије (у даљем тексту: Директорат) ради вршења регулаторне контроле делатности уређених овим законом.
Законом о потврђивању конвенције о прекограничним ефектима
индустријских удеса (Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, 42/2009) потврђује се Конвенција о прекограничним
ефектима индустријских удеса, сачињена 17. марта 1992. године у Хелсинкију, у оригиналу на енглеском, француском, и руском језику.
Законом о добровољном ватрогаству (Службени гласник Републике
Србије, 87/2018) уређују се организација добровољног ватрогаства,
оснивање, деловање и органи добровољних ватрогасних друштава,
права и обавезе добровољних ватрогасних друштава, удруживање
добровољних ватрогасних друштава, организација добровољних ватрогасних савеза и друга питања од значаја за рад и организацију добровољног ватрогаства у Републици Србији.
Законом о критичној инфраструктури (Службени гласник Републике Србије, 87/2018) уређује се национална и европска критична
инфраструктура, идентификација и одређивање критичне инфраструктуре Републике Србије, заштита критичне инфраструктуре, надлежност
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и одговорност органа и организација у области критичне инфраструктуре (у даљем тексту: надлежни органи и организације) и информације,
извештавање, пружање подршке одлучивању, заштитa података,
управљање и надзор у области критичне инфраструктуре.
Законом о шумама (Службени гласник Републике Србије, број 30
од 7. маја 2010, 93 од 28. септембра 2012, 89 од 27. октобра 2015, 95 од
8. децембра 2018. ) уређује се очување, заштита, планирање, гајење и
коришћење шума, располагање шумама и шумским земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за шуме
и шумско земљиште.
Законом о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе (Службени гласник Републике
Србије - Међународни уговори, 5/2010) потврђује се Mеморандум о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и
спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе, сачињен
24. септембра 2007. године у Загребу, у оригиналу на енглеском језику.
Сложеност проблематике смањења ризика од катастрофа и ефикасног реаговања условљава доношење више подзаконских аката ниже
правне снаге од закона, који се разликују према називу, доносиоцима и
правној природи. У области катастрофа, многобројне подзаконске акте
доноси Министарство унутрашњих послова Републике Србије али и
други, надлежни државни органи. Сви ти акти се доносе на основу актуелних законских решења у области катастрофа како би се разрадила
и допунила постојећа законска решења (Цветковић, 2020). Поред бројних закона, област ванредних ситуација, регулише се и бројним подзаконским актима од којих су значајнији следећи:
Уредбом о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са
израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања
(Службени гласник Републике Србије, 102/2020) уређује се садржај,
начин израде и обавезe субјеката у вези са израдом процене ризика од
катастрофа и планова заштите и спасавања. Субјекти из става 1. овог
члана у смислу ове уредбе су органи државне управе, органи аутономне
покрајине, органи јединице локалне самоуправе, субјекти од посебног
значаја за заштиту и спасавање, привредна друштва и друга правна
лица. Процену ризика од катастрофа и План заштите и спасавања
израђују и доносе, у складу са законом, Република Србија, аутономне
покрајине, јединице локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја
за заштиту и спасавање, привредна друштва и друга правна лица. План
се израђује на основу Процене.
Уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације (Службени гласник Републике Србије, 27/2020) уређује се
састав, начин и организација рада штабова за ванредне ситуације.
Уредбом о садржају и начину израде плана смањења ризика од катастрофа (Службени гласник Републике Србије, 21/2020) ближе се уређује садржај и начин израде плана смањења ризика од катастрофа.
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Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа (Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2011 и бр. 37/2015) утврђује се
врста и минимум средстава и опреме за спровођење личне, узајамне и
колективне заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа - удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних дејстава и
других већих несрећа, а које су дужни да набаве и држе државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга правна лица, грађани и власници стамбених зграда, као и рокови за набавку тих средстава.
Уредбом о спровођењу евакуације (Службени гласник Републике
Србије, 111/09) уређују се спровођење евакуације и висина накнаде за
евакуацију.
Уредбом о утврђивању општег плана за одбрану од поплава (Службени гласник Републике Србије, 18/2019) утврђује се Општи план за
одбрану од поплава, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен
саставни део.
Уредбом о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе (Службени гласник Републике Србије,
84/2020) уређују се јединице цивилне заштите, намена, задаци, мобилизација и начин употребе јединица цивилне заштите.
Уредбом о обавезама субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра
ризика од катастрофа, начину израде Регистра ризика од катастрофа и
уносу података (Службени гласник Републике Србије, 122/2020) прописују се обавезе субјеката система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра ризика
од катастрофа, начин израде Регистра ризика од катастрофа и уноса
података.
Правилником о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (Службени гласник Републике
Србије, 20/2019) уређују се програм и начин полагања стручног испита,
висина накнаде за рад испитне комисије, изглед и начин издавања лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Правилником о организацији и начину употребе специјализованих
јединица цивилне заштите (Службенк гласник РС, 26/2011) утврђују се
организација и начин употребе специјализованих јединица цивилне
заштите.
Правилником о врсти и количини опасних супстанци на основу
којих се сачињава План заштите од удеса (Службени гласник Републике Србије, 34/2019) прописује се врста и количина опасних супстанци
на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере
за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље
људи, економију, екологију и друштвену стабилност и животну средину.
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Правилником о начину израде и садржају Плана заштите од удеса
(Службени гласник Републике Србије, 41/2019) ближе се прописују начин израде и садржај Плана заштите од удеса привредног друштва и
другог правног лица.
Правилником о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од пожара (Службени гласник Републике Србије,
6/2021) прописује се техничка опремљеност ватрогасне јединице и број
припадника ватрогасне јединице које је обавезан да обезбеди субјекат
из прве категорије угрожености од пожара, као и број лица стручно
оспособљених за спровођење и организовање превентивних мера и
сталног дежурства у субјектима прве и друге категорије угрожености од
пожара.
Правилник о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара (Службени гласник Републике Србије, бр
92/2010, 11/2011, 16/2018, 25/2018 – исправка).
Правилником о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима
заштите од пожара (Службени гласник Републике Србије, 92/2010,
86/2011) прописују се услови које морају испуњавати правна лица која
изводе посебну обуку из области заштите од пожара, односно посебну
обуку за стручно оспособљавање лица која раде на пословима заштите
од пожара.
Правилником о начину израде и садржају Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију (Службени гласник Републике Србије, 73/2010) утврђује се начин израде и садржај Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката
разврстаних у прву и другу категорију угрожености од пожара.
Правилником о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника
цивилне заштите (Службени гласник Републике Србије, 8/2013) уређује
се начин обучавања, наставни планови и програми обуке и нормативи
наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите.
Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама
функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Службени гласник Републике Србије, 32/2020, 83/2020) прописују
се: саставни делови, изглед и боја униформе цивилне заштите (у даљем
тексту: униформа); начин задужења, замене и раздужења униформе;
време и начин ношења униформе; рокови употребе униформе; обележавање униформе, опште и посебне ознаке, ознаке функција, дужности, специјалности; изглед и садржај личне карте припадника цивилне
заштите.
Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама
функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Службени гласник Републике Србије, 32/2020, 83/2020) прописују
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се: саставни делови, изглед и боја униформе цивилне заштите; начин
задужења, замене и раздужења униформе; време и начин ношења униформе; рокови употребе униформе; обележавање униформе, опште и
посебне ознаке, ознаке функција, дужности, специјалности; изглед и
садржај личне карте припадника цивилне заштите.
Правилником о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Службени гласник Републике Србије, 80/2015, 67/2017,
103/ 2018. На основу члана 44а, а у вези са чланом 40. Закона о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/09 и 20/15,
Министар унутрашњих послова доноси Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара.
Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара
спољних зидова зграда (Службени гласник Републике Србије, 59/2016,
36/2017, 6/2019) прописују се технички захтеви безбедности од пожара
које грађевински производи у саставу (структури) спољних зидова морају испунити приликом пројектовања, изградње, реконструкције,
доградње, адаптације, употребе и одржавања стамбених зграда,
пословних зграда, зграда јавне намене, индустријских зграда и складишта, као и приликом извођења радова на спољном зиду ради унапређења енергетске ефикасности како би се спречило настајање пожара
на спољним зидовима зграда и његово ширење по тим зидовима.
Правилникoм о критеријумима за избор кандидата за полазнике
курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
(Службени гласник Републике Србије, 68/2017, 98/2017, 67/2018) се
уређују критеријуми по којима се врши избор кандидата за полазнике
курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
Министарства унутрашњих послова.
Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара
и експлозија постројења и објеката за запаљиве и горивe течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности (Службени гласник Републике Србије, 114/2017) се уређују посебни технички
нормативи безбедности од пожара и експлозија за безбедно постављање, изградњу, доградњу, реконструкцију и санацију постројења и објеката за запаљиве и гориве течности, за безбедно ускладиштавање и
претакање запаљивих и горивих течности, као и за безбедно коришћење постројења и објеката за запаљиве и гориве течности, чија је тачка
паљења мања или једнака 100 ºC.
Правилником о техничким нормативима за заштиту индустријских
објеката од пожара (Службени гласник Републике Србије, 1/2018) ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за
изградњу, доградњу и реконструкцију индустријских објеката. Поред
одредби овог правилника, на објекте из става 1. овог члана, примењују
се и други прописи и стандарди којима су прописани захтеви заштите
од пожара за објекте, делове објекта, опрему, инсталације и уређаје.
Правилником о начину спровођења стручне обуке и полагања
испита припадника добровољних ватрогасних јединица (Службени
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гласник Републике Србије, 83/2020) прописује се начин спровођења
стручне обуке и полагања испита припадника добровољних ватрогасних јединица;
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Службени гласник Републике Србије,
3/2018) прописују се технички нормативи за пројектовање, извођење,
употребу, контролисање и одржавање инсталације хидрантске мреже за
гашење пожара водом. Овим правилником утврђују се обавезни елементи прорачуна и захтеви за изворе, капацитет, количину воде, укупну количину воде и притисак воде у инсталацији спољне хидрантске
мреже за гашење пожара насељених места као и у инсталацији спољне
и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара објеката. Када су
посебни захтеви за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара –
утврђени посебним правилницима, примењиваће се одредбе тих правилника, а у свему осталом примењиваће се захтеви утврђени овим
правилником. Одредбе овог правилника не односе се на стабилне
системе за гашење пожара;
Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара
и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом
(Службени гласник Републике Србије, 75/2019). На основу члана 34.
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
(Службени гласник Републике Србије, 54/15), Министар унутрашњих
послова доноси Правилник о техничким нормативима за безбедност од
пожара и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним
гасом;
Правилником о начину вођења Регистра привредних друштава и
правних лица која рукују опасним супстанцама (Службени гласник Републике Србије, 34/2019). На основу члана 67. став 3. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени
гласник Републике Србије, број 87/18), Министар унутрашњих послова
доноси Правилник о начину вођења Регистра привредних друштава и
правних лица која рукују опасним супстанцама;
Правилником о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет (Службени гласник Републике Србије, 52/2019). На основу члана 74. став 3. 3акона о производњи и
промету наоружања и војне опреме (Службени гласник Републике
Србије, број 36/18), Mинистар унутрашњих послова доноси Правилник
о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме
који нису опасан терет;
Правилником о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа (Службени гласник Републике Србије,
78/2019) прописује се садржина, начин успостављања и одржавања
регистра ризика од катастрофа;
Правилником о условима у погледу материјално-техничке и
кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица (Службени гласник Републике Србије, 90/2019) утврђују се услови у погледу
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материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица;
Правилником о начину обучавања, оспособљавања, наставним
плановима и програмима субјеката и снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (Службени гласник
Републике Србије, 128/2020) уређује се начин обучавања и оспособљавања субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама, као и наставни планови и програми обуке;
Правилником о раду повереника и заменика повереника цивилне
заштите и критеријумима за њихово именовање (Службени гласник
Републике Србије, 102/2020) прописује се рад повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријуми за њихово именовање;
Правилником о организационо-техничким условима које морају
испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене
ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (Службени гласник
Републике Србије, 9/2019, 116/2020) прописују се организационотехнички услови које морају испуњавати привредна друштва, односно
друга правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од
катастрофа и плана заштите и спасавања;
Правилником о професионалним ватрогасним јединицама локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Србије, 18/2012) утврђује се
минималан број ватрогасаца, као и техничка опремљеност и обученост
професионалних ватрогасних јединица чији су оснивачи јединице локалне самоуправе;
Правилником о ближим условима које морају испуњавати правна
лица за обављање послова oрганизовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара (Службени
гласник Републике Србије, 672021) прописују се ближи услови које морају
испуњавати правна лица за обављање послова организовања заштите од
пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара, као и услови и начин издавања и одузимања овлашћења за обављање
ових послова привредном друштву, односно другом правном лицу од
стране Министарства унутрашњих послова.
Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене (Службени гласник Републике Србије, 22/2019) ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене.
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Правилником о техничким нормативима за заштиту угоститељских
објеката од пожара (Службени гласник Републике Србије, 20/2019) се
ближе уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за
изградњу, доградњу и реконструкцију угоститељских објеката.
Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења (Службени гласник СРС, 50/1979) ближе се
утврђују заштитне мере од пожара и експлозија приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења.
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1. Национална стратегија заштите и спасавања
Службени гласник Републике Србије, број 86 од 18. новембра 2011. године
I. УВОД
Ванредне ситуације, проузроковане природним непогодама или људским
активностима, свакодневно односе много људских живота и на различите
начине уништавају и деградирају животну средину, узрокујући велику
материјалну штету и губитке. Ризик од катастрофа постоји у сваком друштву, јер катастрофе успоравају одрживи развој друштва у целини, а њихова
појава у једном региону може да проузрокује штете у неком другом региону и обрнуто. Регион југоисточне Европе је све више угрожен разним
врстама природних опасности (поплаве, суше, екстремно високе температуре, земљотреси, клизишта, олујне непогоде, итд. ), техничкотехнолошким несрећама, дејством опасних материја и других стања опасности. Глобалне климатске промене такође доприносе уништавању животне средине, са штетним утицајем на здравље људи, опстанак многих
природних врста и културно наслеђе.
Комбинација наведених фактора захтева свеобухватну Националну стратегију заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Национална стратегија) која обухвата системе превенције, ублажавања, заштите и спасавања и обнове. Основ за доношење Националне стратегије
садржан је у Закону о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 111/09) (у даљем тексту: Закон) којим је дефинисано
успостављање интегрисаног система заштите и спасавања. Поред законодавног оквира, основ за израду Националне стратегије садржан је и у другим националним и међународним документима, као што су: Национални програм за интеграцију Републике Србије у Европску унију, Национална стратегија одрживог развоја, Стратегија националне безбедности
Републике Србије, Миленијумски циљеви развоја, које су дефинисале
чланице Уједињених нација и Хјого оквир за деловање 2005 – 2015: Развој
отпорности нација и заједница на катастрофе.
Осим наведених, приликом израде Националне стратегије у обзир су узете
Стратегија унутрашње безбедности Европске уније и Стратегија Европске
уније за подршку смањењу ризика од катастрофа у земљама у развоју.
Сврха Националне стратегије јесте заштита живота, здравља и имовине
грађана, животне средине и културног наслеђа Републике Србије. Национална стратегија дефинише и одређује националне механизме координације и смернице програма за смањење катастрофа узрокованих природним појавама и опасности од несрећа, заштиту, одговор и санацију последица.
Националном стратегијом се обезбеђује испуњење препорука Европске
уније за развој система националне заштите: успостављање институцио-
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налних, организационих и персоналних услова за спровођење заштите у
ванредним ситуацијама; обезбеђење добро обучених кадрова; успостављање и оспособљавање постојећих ватрогасних и спасилачких јединица у
свим местима за извршавање нових задатака; развијање способности да се
у случају катастрофе одговори на најефикаснији начин, укључујући и
отклањање последица катастрофа узрокованих терористичким нападом;
обезбеђење материјалне помоћи за подршку реализацији Националне
стратегије; оспособљавање ватрогасних и спасилачких јединица Министарства унутрашњих послова, ватрогасних јединица у привредним субјектима и ватрогасних јединица добровољних ватрогасних друштава, јединица цивилне заштите (специјализованих и јединица опште намене);
оспособљавање грађана за деловање у ванредним ситуацијама, итд.
Европска унија је Одлуком Савета 2007/779/ЕЗ установила Механизам
цивилне заштите Заједнице (у даљем тексту: Механизам). Механизам има
за циљ да олакша сарадњу у интервенцијама помоћи цивилне заштите у
хитним случајевима, када припремљеност земље погођене катастрофом
није довољна за адекватну реакцију услед недовољно доступних ресурса.
Како члан 10. наведене одлуке предвиђа да је Механизам отворен за учешће држава кандидата, а имајући у виду чињеницу да је процес приступања Републике Србије Европској унији започет, један од приоритета Националне стратегије јесте укључивање Републике Србије у Механизам.
Глобална политика у области смањења ризика од катастрофа, као и национални напори у области спречавања и отклањања последица ванредних
ситуација су посебно потребни и продуктивни на регионалном нивоу. Стога се Националном стратегијом предвиђа могућност ефикасне регионалне
сарадње, имајући у виду све израженију потребу заједничког одговора на
изазове. Начела на којима се заснива интегрисани систем заштите и спасавање су: право на заштиту, солидарност, јавност, превентивна заштита,
одговорност, поступност при употреби снага и средстава, као и активна
политика једнаких могућности.
II. Стање у области ванредних ситуација
Катастрофе су изазов који показује када, колико и на који начин је друштво спремно да реагује. Катастрофе се могу избећи. Постоје начини да се
смање ризици и да се ограниче последице катастрофа, као и да се повећа
отпорност друштва на катастрофе. Република Србија је спремна да приступи ефективном смањењу ризика од катастрофа али садашњи ниво
организованости и оспособљености интегрисаног система заштите и спасавање знатно заостаје за процењеним потребама и објективним могућностима којима држава располаже. Ове чињенице потврђене су и препознате на међународном скупу „Национални дијалог о програмској политици
у области смањења ризика од катастрофа у Србији”, одржаном у октобру
2010. године. Препоруке са овог скупа узете су у обзир приликом израде
Националне стратегије.
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Област ванредних ситуација свеобухватно је уређена Законом док су поједине области које могу имати утицаја на животну средину и безбедност
грађана уређене посебним законима. Законом је уређено: деловање, проглашавање и управљање у ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа (у даљем тексту: елементарне непогоде и друге несреће); надлежности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и војске Србије у заштити и спасавању; права и дужности грађана,
привредних друштава, других правних лица и предузетника у вези с ванредним ситуацијама; организација и делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и отклањању последица елементарних непогода и других
несрећа; финансирање; инспекцијски надзор; међународна сарадња и
друга питања од значаја за организовање и функционисање система заштите и спасавања. Закон је усаглашен са општеприхваћеним правилима
међународног права и потврђеним међународним уговорима.
Влада је одговорна за све аспекте управљања ванредним ситуацијама. У
њено име, одговорност за планирање и спровођење превентивних мера,
спремности, одговора на ванредне ситуације и отклањање последица
истих, пренета је на заједничку активност надлежних органа државне
управе, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе. Одговорности сваког од набројаних субјеката дефинисане су Законом (чл. 9–15).
Успостављена је интензивна сарадња између међународних субјеката и
Министарства унутрашњих послова и то пре свега кроз размену искустава,
указивање на најбоље праксе, разне видове едукација, курсева и тренинга,
развијање суседских програма, програма донација и сл. Досадашњи обим
спроведених обука не може на адекватан начин да одговори свим захтевима интегрисаног система управљања, руковођења и контроле у области
ванредних ситуација. Систем обуке треба проширити, модернизовати и
побољшати креирањем плана и програма за даље усавршавање стечених
знања. Спровођењем тренинга којима се јачају капацитети смањује се недовољна обученост ангажованих, како за реаговање у ванредним ситуацијама, тако и за дефинисање и примену превентивних мера, мера за ублажавање последица, мера обнове и санирања последица ванредних ситуација. Такође, подстицање невладиних, непрофитних организација и грађана на образовање за поступање пре, током и после ванредних ситуација,
доприноси даљем развоју и побољшању интегрисаног система заштите и
спасавања.
У циљу развоја интегрисаног система заштите и спасавања, поред наведеног, неопходно је веће техничко иновирање и опремање, као и унапређење
инфраструктурног, информационог и технолошког система уз примену
савремених технологија и стандарда Европске уније. У Републици Србији
не постоји јединствени број који грађани могу да позову у хитним случаје-
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вима, свака од хитних служби има свој број и диспечерски центар (92 –
полиција, 93 – ватрогасци, 94 – хитна помоћ), чија је координација недовољно ефикасна. Такође, систем идентификације/лоцирања позиваоца
није функционалан (што отежава брзо реаговање хитних служби) и није
добро развијена база података за праћење свих опасности, догађаја, ванредних ситуација и катастрофа. Увођење универзалног система „Број 112
за хитне позиве” у Србији ће обезбедити координирану, брзу и ефикасну
интервенцију и помоћ у ванредним догађајима, ванредним ситуацијама и
катастрофама, у потпуности у складу са стандардима и праксом присутном у земљама Европске уније. „Број 112 за хитне позиве” је систем који
подразумева развијене оперативне процедуре, техничку опрему, повећану
оперативну спремност и обучено особље, у складу са европским стандардима.
Такође ће се формирати база података свих догађаја, опасности, катастрофа и криза. Унапредиће се систем за обавештавање, рано упозоравање
и узбуњивање у Републици Србији и биће координиран процес доношења
одлука и одређивања и извршења задатака. Влада је основала Буџетски
фонд за ванредне ситуације ради обезбеђивања додатних средстава за
финансирање припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области ванредних ситуација. Омогућено је финансирање пројеката који излазе из оквира редовне расподеле средстава, а који
доприносе унапређењу интегрисаног система заштите и спасавања.
Спроведеном анализом, која је обухватала област ванредних ситуација у
Републици Србији и приказ стања елементарних непогода и других стања
опасности, добијен је документ (Aнекс) у коме су препознати следећи недостаци постојећег система заштите и спасавања, и то:
1) институционално-организациони:
– непостојање услова за доследну примену прописа,
– неодговарајућа организација и спровођење превентивних мера,
– недоступност специјализованих катастара,
– непостојање свеобухватних мапа ризика,
– неравномерна расподела капацитета служби за реаговање на територији Републике Србије,
– неуспостављен систем 112,
– непостојање методологије управљања опасним отпадом;
2) материјално-технички:
– незадовољавајући ниво саобраћајне и друге инфраструктуре,
– застарела, непоуздана опрема, средства и возила служби за реаговање
у ванредним ситуацијама,
– неадекватно финансирање одржавања система заштите и спасавања,
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– непостојање специјализованих возила и опреме за реаговање у хемијским удесима у друмском, железничком и речном саобраћају,
– недовољан број мобилних еко-токсиколошких јединица;
3) сарадња, координација и расположивост информација:
– недовољна координација између субјеката система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
– недовољна сарадња између научних и истраживачких институција и
директних корисника истраживања,
– недовољна сарадња са невладиним и приватним сектором,
– потреба за унапређењем међународне сарадње;
4) људски ресурси и едукација:
– неадекватна стручна квалификованост и технолошка дисциплина
расположивих људских ресурса,
– недостатак специјализованих кадрова,
– недовољна обученост професионалног кадра,
– неприпремљеност и низак ниво капацитета локалне самоуправе,
– неразвијена култура превенције.
Резултати спроведене анализе дати су у Анексу – Област ванредних ситуација у Републици Србији, који је одштампан уз ову стратегију и чини њен
саставни део.
III. ВИЗИЈА И МИСИЈА
Националном стратегијом је јасно дефинисана визија која у процесу промена има сврху да мотивише у преузимању акција у правом смеру, док
наведена мисија усмерава стратешки развој и даје временски оквир деловања. Визија – развијен, свеобухватан, ефикасан и ефективан систем за
смањење ризика и последица од елементарних непогода и других несрећа
интегрисаним управљањем ванредним ситуацијама у Републици Србији
којим се доприноси повећању безбедности и одрживом развоју у региону.
Мисија – стварање услова за изградњу друштва отпорног на катастрофе
развојем интегрисаног и ефикасног система за заштиту и спасавање у Републици Србији до 2016. године.
IV. СТРАТЕШКЕ ОБЛАСТИ
Смањење ризика од катастрофа захтева снажну институционалну основу,
која се може постићи кроз јачање капацитета, добро управљање, промоцију одговарајућих програмских политика и законодавства, олакшани проток информација и ефикасне координационе механизме. Национална
стратегија треба да обезбеди ефикасан и ефективан систем заштите и спа-
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савања кроз стратешке области које су усклађене са Хјого оквиром за деловање. У оквиру стратешких области дефинисани су стратешки циљеви
који ће бити детаљно разрађени у Акционом плану.
СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 1.
ОБЕЗБЕДИТИ ДА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ПОСТАНЕ
НАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТ СА ЈАКОМ ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ОСНОВОМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
Политичко разумевање и подршка кључни су фактори потребни за перманентно побољшање система заштите и спасавања и спровођење мера
смањења ризика од катастрофа на свим нивоима и у свим сегментима
друштва. Потребно је постићи свеопшти друштвени консензус који укључује како интеграцију смањења ризика од катастрофа у развојне програме
и планове, тако и обезбеђење ресурса (људских и финансијских) неопходних за спровођење тих планова и програма и успостављање интегрисаног
система заштите и спасавања. Ефикасно смањење ризика од катастрофа
захтева снажну институционалну основу која обезбеђује даљу изградњу
капацитета, побољшање и унапређење одговарајућих система, развојних
програма и законских решења, олакшава проток информација и омогућава ефикасне механизме дијалога и координације.
Циљеви:
– политика смањења ризика од катастрофа општеприхваћена од свих заинтересованих страна;
– успостављено одрживо финансирање интегрисаног система заштите и
спасавања;
– циљеви Националне стратегије укључени у развојне програме и друга
програмско-планска документа аутономних покрајина и локалних самоуправа;
– обезбеђен адекватан нормативни оквир интегрисаног система заштите
и спасавања усклађен са међународном регулативом;
– успостављена Национална платформа за смањење ризика од катастрофа као национални механизам за управљање ванредним ситуацијама;
– унапређена функционална сарадња субјеката система заштите и спасавања на националном и локалном нивоу.
СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 2.
ИДЕНТИФИКОВАТИ, ПРОЦЕЊИВАТИ И ПРАТИТИ РИЗИКЕ И ПОБОЉШАТИ РАНО УПОЗОРАВАЊЕ
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Основа за смањење ризика од катастрофа и повећање културе отпорности
на катастрофе састоји се у познавању опасности као и физичких, друштвених, економских и еколошких угрожености са којима се суочавају поједине заједнице и друштвo у целини, и начина на којe се те опасности и
осетљивости краткорочно и дугорочно мењају, те деловањe у складу са
тим знањем.
Постојећи уочени недостаци наглашавају потребу за бољим мапирањем и
јачањем капацитета за анализу ризика, промовисањем интегрисане процене угрожености и капацитета, као и побољшање система раног упозоравања у циљу развоја стратегија и мера смањења ризика од катастрофа које
доприносе јачању отпорности, а које одговарају локалним условима.
Проширени истраживачки капацитети као и употреба резултата истраживања помоћи ће у превазилажењу уочених недостатака.
Циљеви:
– усвојени стандарди и методологија процене и идентификовања ризика од елементарних непогода и других несрећа у складу са препорукама
ЕУ;
– успостављен систем 112 у оквиру Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, реорганизацијом система осматрања,
раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, као и формирањем
организованих и обједињених база података;
– унапређен хидрометеоролошки систем за рану најаву и упозорење.
СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 3.
КОРИСТИТИ ЗНАЊЕ, ИНОВАЦИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ЦИЉУ
ИЗГРАДЊЕ КУЛТУРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ОТПОРНОСТИ НА СВИМ НИВОИМА
Последице катастрофа могу се знатно смањити уколико су грађани добро
и адекватно информисани о ризицима са којима се могу суочити и о могућим опцијама и мерама које могу предузети у циљу смањења угрожености
и боље припреме.
Обавештеност јавности о свим функцијама интегрисаног система заштите
и спасавања и мерама за смањење ризика од катастрофа може се побољшати правовременом доступношћу информација о опасностима и ризицима од катастрофа. Систем образовања и медији имају кључну улогу. Све
информације о систему заштите и спасавања и мерама за смањење ризика
од катастрофа, морају се учинити доступним и особама са инвалидитетом,
у њима приступачним форматима и технологијама. Деца се, нарочито,
могу на време упознати са аспектима интегрисаног система заштите и
спасавања укључивањем смањења ризика од катастрофа у формално и
неформално образовање. Спровођење стручних обука и тренинга свих
субјеката интегрисаног система заштите и спасавања допринеће оспособ-
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љености, како надлежних органа, тако и становништва да заштите себе и
постану отпорнији на катастрофе. Посебна пажња посветиће се обуци свих
субјеката интегрисаног система заштите и спасавања, како би особље
могло да пружи одговарајућу помоћ и заштиту деци, старим и особама са
инвалидитетом, у ситуацијама ризика, природних и других катастрофа.
Правовремена обавештеност јавности путем медија о ризику од катастрофа требало би да подстакне понашање усмерено ка смањењу ризика.
Циљеви:
– информације о ризицима од катастрофа, као и могућностима заштите
доступне свима, а посебно грађанима у високо ризичним областима и
категоријама становништва које су нарочито изложене ризику – деци,
старим и особама са инвалидитетом;
– садржаји и теме из области заштите и спасавања и смањења ризика од
катастрофа уведени у националне наставне планове и програме свих
установа образовања и васпитања;
– развијени Национални тренинг центар за ванредне ситуације и регионални тренинг центри као и други носиоци обуке и стручног усавршавања субјеката интегрисаног система заштите и спасавања;
– развијени капацитети интегрисаног система заштите и спасавања на
републичком и локалном нивоу;
– остварена функционална повезаност научно-истраживачких организација са кључним актерима интегрисаног система заштите и спасавања;
– развијена сарадња са медијима у области промовисања политике смањења ризика од катастрофа и извештавања пре, током и после ванредних ситуација;
– развијена свест и култура безбедности грађана у области заштите, спасавања и смањења ризика од катастрофа.
СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 4.
УМАЊИТИ ФАКТОРЕ РИЗИКА
Ризици од катастрофа у вези са променом друштвених, економских, еколошких и услова коришћења земљишта, као и утицаји опасности који се
везују за геолошке догађаје, време, воду, климатску варијабилност и климатске промене, предмет су планирања одрживог развоја, и израде и
спровођења одговарајућих стратегија, секторских програма и других
планско-програмских докумената и важно су питање у ситуацијама након
катастрофе.
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Циљеви:
– побољшане методе за прогностичке процене и социо-економске анализе вишеструких ризика;
– процене ризика укључене у процесе доношења одлука на националном и локалном нивоу;
– развијени урбанистички и технички услови за градњу који обезбеђују
отпорност грађевина на катастрофе засновани на проценама друштвених, економских и еколошких утицаја;
– процене ризика од катастрофа интегрисане у урбанистичке и просторне планове и планове за управљање у насељима подложним катастрофама, нарочито у пренасељеним областима и насељима у којима се
одвија брза урбанизација.
СТРАТЕШКА ОБЛАСТ 5.
ПРИПРЕМИТИ СЕ ЗА СЛУЧАЈ КАТАСТРОФЕ РАДИ ЕФИКАСНОГ
(ХИТНОГ) РЕАГОВАЊА НА СВИМ НИВОИМА
У моменту катастрофе, могуће је знатно смањити последице и губитке ако
су надлежни органи, појединци и локалне заједнице у областима угроженим опасностима добро обучени, опремљени и спремни да реагују.
Припремљеност може да обухвати разне врсте активности, као што су
израда планова за реаговање, стварање залиха опреме и материјала, организација хитних служби, склапање „stand-by” уговора, припрема циркуларних саопштења и процедура за управљање информацијама, дефинисање механизама координације, обука и заједничке вежбе јединица и становништва.
Ефикасни планови заштите и спасавања такође помажу приликом суочавања са ванредним ситуацијама мањег и средњег обима које се у одређеним заједницама учестало догађају. Подршка којa ће омогућити заједницама да саме себи помогну у случају ванредних ситуација и финансијска
подршка за реализацију активности за опоравак после катастрофе и обнову без стварања макро-економских или буџетских проблема од виталног је
значаја за одрживи развој и смањење сиромаштва.
Циљеви:
– успостављена унапређена, ефикасна координација и оперативна сарадња свих субјеката (Црвени крст Србије, удружења, приватни сектор)
интегрисаног система заштите и спасавања на смањењу ризика од катастрофа;
– побољшана регионална и међународна координација и оперативна
сарадња праћењем стања, разменом информација и заједничком обуком
јединица интегрисаног система заштите и спасавања.
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V. СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ
Национална стратегија ће се имплементирати кроз акциони план за њено
спровођење који ће бити израђен у року од шест месеци од дана усвајања
Националне стратегије. Акциони план ће дефинисати детаљну реализацију стратешких активности, као и носиоце реализације, индикаторе успешности, временски рок за реализацију и неопходна финансијска средства.
За праћење и координацију спровођења Националне стратегије биће задужен Републички штаб за ванредне ситуације, који функционише као
Национална платформа за смањење ризика од катастрофа. Праћење реализације ће се спроводити у редовним временским интервалима, квартално и годишње, у складу са елементима Акционог плана. Систем за праћење имплементације Националне стратегије ће обухватити: дефинисане
активности и задатке, носиоце активности, уз именовање одговорних лица за праћење и извештавање, ресурсе, индикаторе, ризике и рокове.
Одговорна лица за праћење имплементације ће континуирано пратити
извршење појединачних активности. Извештај о постигнутим резултатима или указивање на проблеме до којих је дошло достављаће се Републичком штабу за ванредне ситуације, који ће обједињене полугодишње
извештаје у облику годишњег извештаја подносити Влади. Ради успостављања јединственог и формалног система извештавања, Републички
штаб за ванредне ситуације ће стандардизовати процедуре извештавања и
формате ових извештаја. Планирано је успостављање и неформалног
извештавања путем радних састанака носилаца активности, током којих
ће се разговарати о реализацији активности и областима које је неопходно
унапредити.
Оцењивање је систематско и објективно праћење резултата и постигнутог
напретка у имплементацији Националне стратегије. Оцењивање ће се
спроводити редовно, једном у шест месеци, коришћењем разних извора
података укључујући полугодишње извештаје као основни извор података, а на основу индикатора дефинисаних Акционим планом. Интерне
информације биће систематски упоређиване са екстерним изворима
информација, попут интервјуа, истраживања јавног мњења и др. У зависности од врсте индикатора, процењиваће се реализација и ефекти планираних и реализованих активности, као и институционалне и законодавне промене. На основу достављеног годишњег извештаја, Републички
штаб за ванредне ситуације ће вршити оцењивање степена реализације.
Уколико буде потребно, Републички штаб за ванредне ситуације ће предлагати корективне активности у циљу унапређења имплементације и
одрживости Националне стратегије. По истеку периода предвиђеног за
спровођење Националне стратегије извршиће се коначна, финална евалуација која ће садржати анализу имплементације, препоруке, закључке,
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научене лекције и приказаће најбољу праксу по питању њеног спровођења.
Извештавање – Републички штаб за ванредне ситуације ће на годишњем
нивоу израђивати и објављивати извештаје о спровођењу Националне
стратегије, степену имплементације циљева и активности, проблемима и
изазовима. Извештај о току имплементације Националне стратегије биће
саставни део Извештаја о раду Републичког штаба, који се доставља Влади. Извештај о имплементацији ће бити јаван.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ
Реализација Националне стратегије финансираће се средствима из буџета
Републике Србије, Буџетског фонда за ванредне ситуације и других извора
у складу са законом. У оквиру сарадње са међународним партнерима могуће је планирати донације и заједничке пројекте који имају за циљ пружање подршке у реализацији циљева Националне стратегије.
VII. ЗАВРШНИ ДЕО
Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. РС
број 51 У Београду, 17. новембра 2011. године Народна скупштина Републике Србије Председник, проф. др Славица Ђукић Дејановић, с. р.
АНЕКС
ОБЛАСТ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Посвећеност политици смањења ризика од катастрофа од стране носилаца власти у држави је кључна за унапређење ове области. Уједињене нације и Европска унија подржавају земље у развоју да прихвате концепт смањења ризика од катастрофа и имплементирају Националну стратегију и
акциони план за сигурнији свет у којој је развијена програмска политика у
области смањења ризика од катастрофа.
Радна група Владе формирана од представника органа државне управе је
област ванредних ситуација разматрала кроз следеће параметре: правни и
стратегијски оквир, организацију и управљање, ресурсе, обуку и сарадњу.
Правни и стратегијски оквир
Област заштите и спасавања у случају ванредних ситуација уређена је законима и великим бројем подзаконских прописа. Поред прописа чији је
предмет регулисања поступање у појединој ситуацији која се може сматрати ванредном са аспекта ангажовања ресурса заштите и спасавања, као
што је заштита од пожара, поплава, хемијског акцидента и сл. општи за-
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конски оквир чини Закон о ванредним ситуацијама (Службени гласник
Републике Србије, број 111/09) који дефинише управљање ванредном ситуацијом, као и друге елементе неопходне за функционисање система
заштите и спасавања. Ти елементи су пре свега прецизно дефинисана
област примене (елементарна непогода и друга већа несрећа, техничкотехнолошка несрећа, заштита и спасавање од последица терористичких
напада и др. ), затим дефинисани носиоци активности у случају ванредне
ситуације, субјекти који доносе одлуке, и сви други субјекти који могу бити значајни у случају реаговања у ванредној ситуацији, али и за боље превентивно деловање и подизање отпорности друштва на ванредну ситуацију, као што су невладине организације, научно- истраживачке установе и
сл.
Наведени закон, као и Закон о заштити од пожара (Службени гласник
Републике Србије, број 111/09), чији је предлагач такође било Министарство унутрашњих послова, усаглашени су са прописима Европске уније и
Хјого оквиром за деловање, програмским документом Уједињених нација
и представљају основу за успостављање интегрисаног система управљања
и руковођења у ванредним ситуацијама. Да би се обезбедила доследна
примена усвојених закона неопходно је донети одговарајућа подзаконска
акта за чије усвајање су активности у току. Поред наведених прописа, који
су напред дефинисани као основ успостављања интегрисаног система
управљања и руковођења у ванредним ситуацијама, прописима чија примарна област регулисања нису ванредне ситуације, на посредан начин,
уређена су одређена питања која су значајна за ову област.
Законом о здравственој заштити (Службени гласник Републике Србије,
бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10 и 99/10), утврђен је систем здравствене заштите и организације здравствене службе, укључујући и друштвену
бригу за здравље становништва. У складу са законом, здравствена установа дужна је да организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика. Такође, поменутим законом
Завод за јавно здравље основан за територију Републике, утврђује посебне
мере у елементарним и другим већим непогодама и несрећама и врши
њихово спровођење у сарадњи са другим установама.
Законом о јавном здрављу (Службени гласник Републике Србије, број
72/09) уведена је област јавног интереса са аспекта јавно-здравствених
функција завода за јавно здравље, других здравствених установа и других
учесника у очувању и унапређењу здравља становништва. Посебно
поглавље Закона се односи на јавно здравље у елементарним и другим
већим непогодама и ванредним приликама. Предвиђено је да Завод за
јавно здравље планира и израђује акционе планове за поступање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама, за територију за коју су основани. Завод за јавно здравље у обавези је да благовремено поступа у елементарним и другим већим непогодама и ванред-
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ним приликама предлагањем мера ради смањења штетних ефеката по
здравље становништва, у сарадњи са органима државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Народна скупштина је усвојила Закон о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број 88/10) и он ће уз нове правилнике
чинити правну регулативу у области транспорта опасног терета.
Транспорт опасног терета у Републици Србији је регулисан и међународним конвенцијама које се односе на транспорт опасног терета, а које је
наша земља ратификовала. Потврђене међународне конвенције из области транспорта опасног терета су: Европски споразум о међународном
друмском транспорту опасног терета (ADR); Додатак Ц Конвенције о међународним превозима железницом (COTIF) –
Правилник за међународни железнички транспорт опасне робе (RID);
Анекс 18 Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству – Сигуран транспорт опасног терета ваздушним путем и ICAO Док. 9284 АН/905
– Техничке инструкције за сигуран транспорт опасног терета ваздушним
путем; Европски споразум о међународном транспорту опасног терета
унутрашњим пловним путевима (ADN). Саобраћајни систем и безбедност
саобраћајног система су уређени правном регулативом, тако да се сви видови саобраћаја одвијају у границама уређеног система. нТакође, у процедури су Нацрт закона о експлозивним материјама и Нацрт закона о запаљивим течностима и гасовима, чије се усвајање очекује.
Законом о водама (Службени гласник Републике Србије, број 30/10) је
дефинисана облaст заштите од штетног дејства вода, која се више од једног века спроводи у Србији.
Према одредбама Закона о водама, одбрана од поплава је подељена према
категоризацији водотокова на две категорије. Јавна водопривредна предузећа организују одбрану на водама првог реда које су претежно велики
водотокови са изграђеним заштитним системима и организацијом одбране. Одбрана од поплава на водама другог реда, које су углавном бујичног
карактера, у потпуности је препуштена општинама. Просечна општина у
Србији има око петнаест водотокова другог реда. Неки од тих токова су у
прошлости уређени заштитним објектима, међутим, већина је неуређена.
Према Закону о водама, оперативни годишњи план за одбрану од бујичних поплава за воде другог реда израђују општине.
Одредбама Закона о метеоролошкој и хидролошкој делатности (Службени гласник Републике Србије, број 88/10), чланом 16, поред осталог прецизирано је да Републички хидрометеоролошки завод издаје обавештења,
најаве и упозорења о метеоролошким и хидролошким елементарним непогодама и катастрофама, као и о прекограничним ефектима загађења
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ваздуха у случају удеса и доставља их надлежној служби за ванредне ситуације и заинтересованим органима и организацијама, као и да израђује и
периодично новелира карте угрожености и карте ризика од метеоролошких елементарних непогода и учествује у изради карата угрожености од
поплава на основу прописане методологије и у оквиру свог делокруга
израђује процену угрожености Републике Србије и доставља је министарству надлежном за послове заштите и спасавања. Чланом 24. утврђена је
искључива надлежност Републичког хидрометеоролошког завода за
израду и издавање ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења, у периоду пре, за време и непосредно после престанка
метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, катастрофа и
нуклеарних акцидената.
Осим наведеног Закона неке метеоролошке и хидролошке послове, надлежности и функције, а које су у делокругу Републичког хидрометеоролошког завода, уређују и други закони. Ратификацијом међународних
уговора непосредно се извршавају међународне обавезе из области метеорологије и хидрологије, метеоролошког обезбеђења међународног ваздушног саобраћаја и саобраћаја на унутрашњим пловним путевима, мониторинга и истраживања климе и климатских промена, као и обавезе у
вези са раном најавом природних катастрофа. У складу са Конвенцијом о
Светској метеоролошкој организацији, Републички хидрометеоролошки
завод извршава функције националног метеоролошког, климатског и
хидролошког центра у сталним
међународним хидрометеоролошким оперативним системима и програмима.
Законом о Републичком сеизмолошком заводу (Службени гласник Републике Србије, број 71/94) прописане су надлежности Републичког сеизмолошког завода. Детаљно праћење сеизмичке активности на територији
Републике Србије и пограничним просторима се врши у циљу информисања јавности о главним параметрима земљотреса и процене њихових
последица, како би се благовремено предузеле неопходне мере помоћи
угроженом становништву. Подаци о регионалним и далеким земљотресима су потребни за међународну размену података са другим сеизмолошким организацијама.
На територији Републике Србије успостављен је режим истовременог рада
два паралелна система телеметријске аквизиције (у Београду и на Дивчибарама) чиме је омогућен непрекидан и несметан рад на аутоматској локацији и обавештавању о земљотресима и у случајевима када дође до престанка рада једног од њих. Режим 24- часовног осматрања омогућава Национална сеизмолошка мрежа станица Републике Србије (18 станица),
као и коришћење виртуелне сеизмолошке мреже коју сачињавају станице
из региона и Европе (30-ак станица).
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Поред сеизмолошке мреже на територији Републике Србије, делимично је
инсталирана и мрежа за јаке земљотресе, а међу њима су и наше највеће
бране: Ђердап, Бајина Башта, Гружа, Барје, Првонек, Ровни и Селова која
је у изградњи. Подацима са ових станица се непосредно по догађању јаког
земљотреса утврђује ниво достигнуте акцелерације односно интензитета
земљотреса на капиталним објектима.
Информацију о земљотресу Завод упућује корисницима и ставља је на
увид свима којима је она доступна путем интернета. Аутоматске информације о земљотресу Завод упућује корисницима СМС поруком и ставља је
на увид свима којима је она доступна путем интернета у року од 5–10 минута након земљотреса, а ревидирану информацију о локацији и интензитету у року од 10–20 минута. Одмах након јаког земљотреса, стручне службе Завода обилазе земљотресом погођено подручје и прикупљају податке о манифестацијама тог земљотреса на објектима и тлу. На основу класификованих података о типовима оштећења и њиховој просторној
заступљености (користи се Европска макросеизмичка скала), израђују се
карте изосеиста које оконтурују одређене степене интензитета на том
подручју.
Законом о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности
(Службени гласник Републике Србије, број 36/09), Влада je основалa Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије,
као самосталну регулаторну организацију, ради обезбеђивања услова за
квалитетно и ефикасно спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
и мера нуклеарне сигурности при обављању радијационих делатности и
нуклеарних активности. Овим законом и подзаконским актима дефинисани су улога и послови Агенције у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности на подручју Републике Србије.
Агенција обезбеђује услове за спровођење међународних конвенција из
области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности и безбедности чији
потписник је Република Србија. На основу Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, Закона о ванредним ситуацијама,
подзаконских аката и међународних конвенција, утврђује се улога Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у
случају нуклеарног или радијационог акцидента.
Законом о шумама (Службени гласник Републике Србије, број 30/10)
прописана је обавеза сопственика и корисника шума да спроводи мере
заштите шума, да штити шуме и шумска земљишта од деградације и ерозије, да извршава планове газдовања шумама, као и да спроводи остале
мере прописане овим законом и прописима донетим на основу овог закона. Такође, Законом о шумама је прописано да сопственици и корисници
шума обезбеђују чување шума од уништавања и других незаконитих радњи.
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Сходно досадашњој пракси, корисник шума учествује у гашењу пожара и
на опожареним површинама у поседу сопственика, са расположивом људским и техничким ресурсима, што је и очекивано, обзиром на чињеницу
да граница шума између приватног и државног поседа није јасно раздвојена на терену због чега се пожар брзо и лако преноси и на шуму у окружењу. Често се дешава и да сопственик из објективних (живи далеко од
свог поседа) или субјективних (не жели да учествује) разлога не учествује у
гашењу пожара, већ то обављају службе корисника шума у сарадњи са
ватрогасно-спасилачким јединицама.
Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04,
36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – УС) и подзаконским
актима донетим на основу истог, у потпуности је уређена област заштите
од хемијског удеса код Севесо постројења и имплементиране су одредбе
директиве Европске уније која се бави заштитом од великих хемијских
удеса (Севесо II директиве). Овим актима одређени су критеријуми на
основу којих се одређује да ли је неко постројење Севесо постројење или
не, односно дефинисане су врсте и граничне количине опасних материја
које се могу наћи на локацији Севесо постројења. Овим законским прописима утврђене су обавезе Севесо постројења да изради елаборате – извештај о безбедности и план заштите од удеса, односно да сачини политику
превенције од удеса. Циљ израде наведених докумената је да се предвиде
и унапред предузму све сигурносне мере заштите и спречавања хемијског
удеса и ограничавање утицаја тог удеса на живот и здравље људи и животну средину. Оператер Севесо постројења је дужан да размењује информације и да усклађује План заштите од удеса са Планом заштите од удеса
који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Министарство надлежно за послове заштите животне средине, издаје
сагласност на достављене извештаје о безбедности и планове заштите од
удеса, за сва Севесо постројења на територији Републике Србије. Оператер
Севесо постројења је дужан да извештај о безбедности и план заштите од
удеса периодично прегледа и по потреби ажурира у законом прописаном
року. Такође, оператер је дужан да обезбеди да извештај о безбедности и
списак опасних материја које су присутне у Севесо постројењу, односно
комплексу буде доступан јавности. Обавештење у случају хемијског удеса
или непосредне опасности од хемијског удеса који може проузроковати
прекограничне ефекте, као и евентуална узајамна помоћ уређени су прописима о заштити и спашавању.
Поред Закона о заштити животне средине и Закона о ванредним ситуацијама ова проблематика се регулише:
Законом о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број 88/2010) утврђују се овлашћења државних органа и специјализованих организација у транспорту опасног терета, услови и начин транспорта, поступци у случају ванредног догађаја – удеса у транспорту опа-
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сног терета и надзор над извршавањем овог закона. Законом се образује
Управа за транспорт опасног терета, као орган управе у саставу министарства надлежног за послове саобраћаја.
Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима
(„Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85, 18/89 и Службени гласник
Републике Србије, бр. 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др.
закон и 101/05 – др. Закон). Токови транспорта опасног терета у железничком саобраћају се оперативно прате 24 сата дневно. Овакав начин
праћења је дефинисан унутрашњом железничком регулативом.
Стратегије
Народна скупштина је октобра 2009. године, донела Одлуку о усвајању
Стратегије националне безбедности Републике Србије која представља
основ за израду стратешких докумената у свим областима друштвеног
живота и функционисања државних органа и институција, ради очувања
и заштите безбедности грађана.
Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период
2010– 2015. године усвојена је на Влади Републике Србије фебруара 2010.
године којом је утврђено седам приоритетних области истраживања, међу
којима је и област заштите животне средине и климатске промене. Влада
је донела Стратегију развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године,
којом се утврђује стање у тим областима транспорта, успоставља концепт
развоја инфраструктуре и транспорта, дефинишу дугорочни и краткорочни циљеви развоја транспортног система и акциони план за њихову реализацију. Унапређење транспортне инфраструктуре се, између осталог,
односи на измештање транзитних токова из урбаних градских зона, а нарочито кад се транспортују опасни терети.
За сада не постоји целовита Национална стратегија мониторинга животне
средине у Републици Србији. У извештајима Европске комисије већ неколико година се наглашава овај проблем. Битно унапређење представља
обједињавање послова мониторинга квалитета ваздуха и квалитета вода,
од узроковања до извештавања у Агенцији за заштиту животне средине
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.
Републички хидрометеоролошки завод
У складу са законским надлежностима, Републички хидрометеоролошки
завод својим јединственим хидрометеоролошким системом ране најаве
интегрисаним у Национални систем заштите и спасавања Републике
Србије, као и Европске и светске хидрометеоролошке системе и програме,
кроз перманентан 24-часовни рад организационих јединица укључених у
систем ране најаве и упозорења, обезбеђује правовремене и поуздане ме-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

50

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

теоролошке, климатске и хидролошке информације, прогнозе и упозорења.
Хидрометеоролошки систем најаве и упозорења чине:
– државни метеоролошки и хидролошки осматрачки систем,
– рачунарско-телекомуникациони систем,
– аналитичко-прогностички систем.
Ради систематског праћења и истраживања стања и промена времена,
климе и вода, откривања, прогнозирања и ране најаве метеоролошких и
хидролошких непогода и катастрофа и детекције климатских промена на
територији Републике Србије, успостављен је метеоролошки и хидролошки осматрачки систем Републике Србије (у даљем тексту: државни метеоролошки и хидролошки осматрачки систем) као интегрални део европских и глобалних осматрачких система.
Државни метеоролошки и хидролошки осматрачки систем чине:
– државне мреже метеоролошких станица,
– државне мреже хидролошких станица и
– државна мрежа лабораторија.
У оквиру система ране најаве на територији Републике Србије, налази се
36 главних метеоролошких станица и пет рејонских хидролошких станица. На овим станицама перманентно раде стално запослени државни службеници. Ове станице, у складу са преузетим међународним обавезама,
чине и саставни део светске, европске и регионалне метеоролошке и
хидролошке извештајне осматрачке мреже.
Хидрометеоролошким телекомуникационим системом врши се размена
свих метеоролошких и хидролошких података и продуката као и међународна размена информација о свим природним катастрофама, технолошким хаваријама и нуклеарним акцидентима.
Законом о министарствима (Службени гласник Републике Србије, број
16/11) и Закључком Владе је предвиђено да Сектор одбране од града Републичког хидрометеоролошког завода прелази у надлежност Сектора за
ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, док је одредбама
наведеног Закона предвиђено да Сектор за заштиту животне средине прелази у Агенцију за заштиту животне средине.
Организација, управљање и процедуре
Министарство унутрашњих послова преко Сектора за ванредне ситуације
организује и спроводи активности у циљу заштите живота, здравља и имовине грађана, очувања услова неопходних за живот и припремања за
превладавање насталих ситуација у условима елементарних непогода и
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других већих несрећа, техничко- технолошких акцидената и других стања
опасности које су резултат природних и изазваних катастрофа (ванредне
ситуације).
Сектор за ванредне ситуације настао је реорганизацијом делова органа
државне управе, и то обједињавањем функција, запослених и имовине
Сектора за заштиту и спасавање Министарства унутрашњих послова и
Управе за ванредне ситуације Министарства одбране, као и делова организационих јединица Министарства животне средине, рударства и просторног планирања које се баве пословима управљања ризиком и одговором на хемијске удесе, формирањем јединствене службе за ванредне ситуације, а у циљу постизања што бољих резултата из домена своје надлежности.
Сагласно Закону о ванредним ситуацијама за одговор на ванредну ситуацију одговорне су снаге заштите и спасавања које чине штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, полиција, Војска Србије и други субјекти чија је редовна делатност
заштита и спасавање или који су опремљени и оспособљени за овакво реаговање. Професионалну ватрогасно-спасилачку службу у Републици
Србији сачињавају територијалне ватрогасне и спасилачке јединице, које
су у саставу Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих
послова Републике Србије.
У оквиру Сектора за ванредне ситуације формирани су регионални специјалистички тимови. Формирано је пет регионалних тимова за рад и спасавање на води, који су распоређени у градовима: Београду, Новом Саду,
Нишу, Краљеву и Бору – Зајечару, и пет тимова за спасавање из рушевина, распоређених у градовима: Београду, Новом Саду, Нишу, Краљеву и
Ваљеву. Тимове чине припадници Сектора за ванредне ситуације, који су
због специфичности задатака које обављају, прошли посебне обуке. Такође, за ове тимове је обезбеђена специјална опрема. У случају проглашења
ванредне ситуације услед природних и других несрећа и катастрофа, делови Војске Србије могу бити стављени у приправност и употребљени по
одлуци начелника Генералштаба Војске Србије или надлежног старешине, а по посебном овлашћењу председника Републике.
Здравствене установе у случају ванредне ситуације су организоване и раде
на три нивоа: примарном, секундарном и терцијарном. У зависности од
места догађаја, тежине обољења, повреде и трауме, односно степена угрожености виталних функција, хитна медицинска помоћ се пружа на три
нивоа:
Први ниво: прехоспитална хитна медицинска помоћ обезбеђује се у оквиру четири организациона облика:
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у оквиру редовног рада хитне медицинске помоћи дома здравља преко
дежурних екипа;
преко организационе јединице хитне медицинске помоћи у оквиру службе опште медицине дома здравља;
радом посебне службе хитне медицинске помоћи дома здравља или
здравственог центра (у чијем је склопу дом здравља);
радом посебних здравствених установа (завода).
Други ниво: збрињавање у општој болници
Болничке установе, зависно од величине, кадровске обезбеђености и других услова, дужне су да збрињавају ургентна стања за становништво гравитирајућег подручја. Већи здравствени центри и веће болнице, а посебно
у средишту округа, обезбеђују хитну медицинску помоћ трауматизованих
преко својих центара. За ефикасно збрињавање трауматизованих, болнице обезбеђују одговарајући простор, стално присуство неопходног броја
медицинских радника и могућност коришћења оптималне дијагностике.
нСвака болница мора имати план рада за случај масовних несрећа, који се
повремено ревидира и у пракси (вежбе) проверава како би се утврдила
његова ефикасност.
Из комуникације са службама хитне медицинске помоћи, болница се
информише о природи несреће, броју повређених, времену доласка. Ако
се број повређених креће до 50 (број који ремети рутину било које болнице), потребно је формирати тријажни центар и просторе за пружање
ургентне минималне помоћи и активирати сво резервно особље. У таквој
ситуацији се отказују све селективне операције. Ако се предвиђа више од
50 повређених, све уобичајене активности у болници се своде на минимум. Болесници чије здравствено стање то дозвољава се отпуштају.
Трећи ниво: уско специјализована помоћ у здравственим центрима у којима постоје траума центри и центри за опекотине, клиникама и институтима
Стања која није могуће збринути на нивоу примарне и опште болничке
здравствене заштите, збрињавају се у здравственим установама терцијарног нивоа (клинике, институти). Институт за ортопедску хирургију и трауматологију (са 45 лекара специјалиста) при Клиничком центру Србије са
његовим институтима и ингеренцијама (у збрињавању кардиолошко
угрожених пацијената, психотрауматизованих, опечених итд. ), треба да
преузму улогу државног траума центра. Такође је потребно да се у центрима региона (Нови Сад, Ниш, Крагујевац) формирају траума центри.
У већини здравствених установа постоје планови заштите у ванредним
ситуацијама. Ови планови најчешће нису новијег датума, не ажурирају се
редовно и не одговарају увек ситуацији на терену. Мали број установа по-
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седује процедуре за чување и коришћење запаљивих и експлозивних материја. Део који се односи на противпожарну заштиту је организованији и
најчешће одговара реалним потребама.
На основу задатака Центра за контролу тровања у области збрињавања
акутно отровних и експонираних грађана у случају хемијског акцидента
или могућег терористичког хемијског напада, Влада је одредила Национални центар за контролу тровања Војномедицинске академије у области
здравства и социјалне заштите за привредно друштво, друго правно лице
од посебног значаја за одбрану Републике Србије.
Национални центар за контролу тровања је референтна установа у којој се
спроводе медицинске услуге превенције и терапије акутних тровања, детекција хемијских материја у биолошком материјалу, води, земљишту и
ваздуху, едукација из области клиничке токсикологије и токсиколошке
хемије, као и научно-истраживачки рад у области токсикологије и фармакологије.
Ресурси
Ресурсима у систему заштите и спасавања сматрају се оспособљени кадрови снага заштите и спасавања, као и материјално-технички ресурси неопходни за реаговање, оба подједнако значајна и елементарна за ефикасно
функционисање система. нМеђутим, анализом тренутног стања утврђено
је да постојећи, како људски ресурси тако и опремљеност служби за превентивно и оперативно реаговање, нису на задовољавајућем нивоу. Попуњеност Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације је 72,8% због чега је неопходно предузимати мере на бољој попуњености, како би се послови и задаци могли реализовати на задовољавајући
начин и у предвиђеним роковима.
Тренутно је попуњено 2. 950 радних места ватрогасца – спасиоца. Наведени број је испод европских стандарда где се предвиђа да на 1. 000 становника долази један ватрогасац – спасилац, док је у нашем случају то 0,41.
Број извршилаца треба повећати сразмерно броју интервенција и територији коју штите, као и броју становништва (процена је да постојећи број
треба повећати за 1. 500 људи). Значајно је напоменути да недостају
стручни кадрови, посебно инжењери техничке струке (машинске, електроинжињери смера индустријске енергетике, архитекте, грађевински
инжењери) у Управи за превентивну заштиту. Када је реч о поплавама,
приликом пријема у радни однос предност треба дати инжењерима у
области хидрологије и који имају знање и вештине за припрему превентивне заштите и за деловање у условима поплава. У току су активности на
реализацији Споразума о преузимању запослених, материјално- технич-
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ких средстава, покретне и непокретне имовине и архиве Управе за ванредне ситуације Министарства одбране.
Министарство одбране и Војска Србије не развијају посебне капацитете за
ангажовање на извршењу задатака заштите и спасавања, већ у случају
потребе постојећим капацитетима врше подршку цивилним властима и
носиоцима послова заштите и спасавања. У пословима заштите и спасавања из Министарства одбране и Војске Србије могу се ангажовати капацитети логистичке подршке, ваздухопловне, инжењерски састави и јединица АБХО.
Након периода стагнације у међународној размени због санкција међународне заједнице, што је узроковало и рецесију привредног развоја, наша
земља започела је поступак транзиције који подразумева враћање на инострано тржиште, прилив иностраних инвестиција у земљу, коришћење
положаја транзиционе земље у размени, одржавање међународних спортских и културних манифестација и уопште експанзију међународне сарадње у свим областима, због чега су постојећи материјално-технички
ресурси постали недовољни да одговоре новоствореним захтевима. Због
тога је неопходно побољшати опремљеност снага за заштиту и спасавање
и то пре свега ватрогасно-спасилачких јединица, како би се у што је могуће већој мери допринело безбедности живота и имовине на територији
Републике Србије.
Постојећа опрема и возила, посебно она која су неопходна за техничке
интервенције са опасним материјама (сечење, разупирање, спасавање,
заштиту дисајних органа, детектори ваздушног загађења, радно-заштитна
опрема за рад са опасним материјама, уређаји за деконтаминацију људства и опреме, ремедијанти и др. ) не задовољава потребе за ефикасно деловање на територији Републике Србије. Наиме, Управа за ватрогасне и
спасилачке јединице располаже са свега три ватрогасна возила која могу
адекватно одговорити на настанак хемијског акцидента. Поред тога,
постојећа опрема неопходна за техничке интервенције у саобраћају је
застарела и непоуздана, мада је мања количина набављена у последњих
пет година. Услед оваквог стања старости и непоузданости ватрогасних
возила и опреме, стизање на место догађаја од тренутка позива у просеку
износи 11 минута, што је далеко испод европских норми (пет – седам минута), а трајање интервенције је самим тим дуже, посебно код интервенција типа пожар, где је просечно време изнад 60 минута те за последицу
има и веће материјалне штете, а често и повреде и губитак живота грађана.
До промена је дошло реализацијом набавки ватрогасне технике, ватрогасних справа, опреме и личне заштитне опреме. Oпрему је неопходно
обновити за све јединице осим јединица у градовима: Београду, Новом
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Саду и Крагујевцу, за које је у претходном периоду набављена нова личнозаштитна опрема.
На нивоу Министарства одбране и Војске Србије води се оперативна евиденција, где су садржани подаци о опреми и средствима, која се у случају
ангажовања Војске у операцији подршке цивилним властима у супротстављању неоружаним претњама могу ангажовати. У периоду од 2007. до
2009. године Републички хидрометеоролошки завод Србије је у својим
подручним јединицама инсталирао 28 аутоматских метеоролошких станица (АМС) као и 20 аутоматских кишомера на територији града Београда, тако да са својом мрежом метеоролошких станица задовољава стандарде које је прописала Светска метеоролошка организација (СМО). Републички хидрометеоролошки завод спроводи активности и мере из Акционог плана за спровођење Националне стратегије одрживог развоја за
период 2009– 2017. година, у циљу унапређења хидрометеоролошког
информационог система.
Република Србија заузима такав географски положај да се коридором 10
одвија најфреквентнији саобраћај у овом делу Европе. Очекује се и повећање речног саобраћаја и превоз разних материјала као најјефтинијег начина транспорта међу којима су и опасне (штетне) материје. Тренутно,
само ватрогасно-спасилачка јединица у Београду има ватрогасни брод,
док остале речне луке немају такав вид заштите. Повећање степена безбедности на тим коридорима постају приоритет, па је неопходно додатно
техничко опремање кључних ватрогасно-спасилачких јединица техничком опремом и опремом за хемијске удесе на води, као и допунска специјалистичка обука припадника тих јединица. Агенција за заштиту животне
средине поседује брод – лабораторију „Аргус” који може бити стручна
подршка овим јединицама у циљу одређивања врсте и степена хаваријског загађења и његовог праћења.
Агенција за заштиту животне средине Министарства животне средине,
рударства и просторног планирања, је од 2007. године започела успостављање система за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у Србији. Из
донације Европске уније постављено је 28 фиксних аутоматских станица
за праћење квалитета ваздуха на подручју Републике Србије. Тренутно
Агенција поседује 40 АМСКВ које су у оперативном раду, а остали поседују
више од 15 АМСКВ чији се подаци сливају у Агенцију, али не сви у реалном времену. Подаци са већине АМСКВ се могу пратити у реалном времену на интернет страницама Агенције за заштиту животне средине, Градски завод за јавно здравље Београд и Завод за јавно здравље Панчево.
Исто се очекује и на интернет страници Покрајинског секретаријата за
заштиту животне средине и одрживи развој.
Агенција за заштиту животне средине перманентно ради на развоју компонената информационог система животне средине, а посебно кроз IPA
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2008 пројекат успостављање Националне EIONET мреже у Републици
Србији, чијом ће се реализацијом успоставити мрежа институција на националном нивоу које врше мониторинг, прикупљају и врше обраду података о стању животне средине. Министарство просвете и науке је у протеклом периоду финансирало научне пројекте у оквиру којих су се директно
или индиректно вршила истраживања из области унапређења система
заштите и спасавања људи и материјалних добара.
Финансирање
Систем заштите и спасавања финансира се из буџета Републике Србије,
буџета јединица територијалне аутономије и буџета јединица локалне
самоуправе, Буџетског фонда за ванредне ситуације и других прихода. У
складу са Законом о буџетском систему (Службени гласник Републике
Србије, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), у буџету Републике Србије се планирају
средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији
намењеној за буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар,
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету
већих размера. Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси
Влада, на предлог министра надлежног за послове финансија. Од момента
проглашења ванредне ситуације и доношења решења о коришћењу средстава сталне резерве од стране Владе, Управа за трезор у врло кратком
року врши пренос средстава из буџета Републике Србије.
Обука
Поред изграђене инфраструктуре и неопходне опреме, потребно је и стално јачање кадровског потенцијала, у смислу едукације и тренинга. У Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације је формиран Национални тренинг центар за ванредне ситуације који едукује и
обучава припаднике професионалних и добровољних ватрогасноспасилачких јединица, као и грађане који учествују у цивилној заштити. У
Националном и регионалним тренинг центрима за заштиту и спасавање
могу се обучавати и страни држављани, у складу са прописима, уз одговарајућу накнаду утврђену билатералним или мултилатералним уговорима.
Од 2006. године, Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) у
оквиру Програма за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама
пружа техничку и материјалну помоћ како би Сектор за ванредне ситуације наставио да пружа висококвалитетну обуку својим припадницима
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као и свим члановима штабова за ванредне ситуације на локалном нивоу.
Тренутно 80 општина у Републици Србији учествује у програмским активностима током којих пролази вишемесечну обуку и стиче услове за
сертификацију.
У сарадњи са другим службама и међународним организацијама, присутно је континуирано јачање кадровског потенцијала Републичког сеизмолошког завода кроз различите врсте обука, курсева и семинара. Такође,
Републички сеизмолошки завод је, у циљу стварања услова за већу безбедност грађана Републике Србије и њихове имовине у случају земљотреса, организовао предавања у центрима за обавештавање са темом разумевања основних информација са терена о земљотресима.
Државни службеници Републичког хидрометеоролошког завода, у циљу
јачања капацитета, редовно учествују на курсевима, радионицама и обукама по програмима:
– системи раног упозорења, телекомуникациони системи контрола,
обрада и архивирање метеоролошких података у организацији Светске
метеоролошке организације (СМО);
– коришћење сателитских и радарских продуката у детектовању и
прогнози опасних атмосферских појава у организацији Европске агенције за експлоатацију метеоролошких сателита (ЕУМЕТСАТ) и Европске мреже националних метеоролошких служби;
– коришћење и развој најсавременијих нумеричких модела који се користе за прогнозу (врло краткорочну, краткорочну, средњорочну и сезонску) опасних атмосферских појава у Организацији Европског центра
за средњорочну прогнозу времена (ЕЦСПВ).
Сарадња
Министарство унутрашњих послова је са шефовима служби за заштиту и
спасавање из Републике Албаније, Федерације Босне и Херцеговине, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Словеније, Републике Хрватске и Црне Горе, усвојило закључке о формирању мреже регионалних специјализованих центара за реаговање у ванредним ситуацијама
у југоисточној Европи, како би се искористили и даље унапредили постојећи капацитети држава у систему превенције и одговора у ванредним
ситуацијама.
Према Закону о ванредним ситуацијама, деловање у ванредним ситуацијама представља заједничку активност надлежних органа државне управе
и представника локалне самоуправе, у циљу једноставнијег и бржег реаговања у таквим ситуацијама. Међутим, евидентна је недовољна сарадња
између научно-истраживачких институција и директних корисника резултата истраживања, као што су мала и средња предузећа и индустрија,
као и остале институције од државног значаја. У оквиру Конвенције о пре-
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кограничном ефекту индустријских удеса, Република Србија спроводи
сарадњу са Економском комисијом Уједињених нација за Европу
(UNECE).
Агенција за заштиту животне средине од свог оснивања, 2004. године,
активно сарађује са Европском Агенцијом за животну средину (European
Environment Agency – ЕЕА) у оквиру Европске мреже за информисање и
осматрање (EIONET). Обавеза Републике Србије да прикупља и доставља
податке о стању животне средине ЕЕА је испуњена у значајном обиму, а
пре свега у области квалитета ваздуха, квалитета површинских и подземних вода, заштићених природних подручја. У сарадњи са националним
институцијама које врше мониторинг појединих медијума животне средине остварен је значајан напредак у периоду 2004 – 2010. година са повећањем обима извештавања у односу на такозване приоритетне токове
података са 0% у 2003. години, до 75% у 2009. години.
Мобилна токсиколошко хемијска екипа, Националног центра за контролу
тровања у организацији збрињавања затрованих сарађује са службама
које учествују у организацији санације последица акцидента.
Републички хидрометеоролошки завод учествује у програмима који представљају основну компоненту и научно-техничку подршку националном
хидрометеоролошком систему ране најаве атмосферских и хидролошких
непогода, климатских екстрема и катастрофа, акцидентних радиоактивних и хемијских прекограничних загађења ваздуха и вода, као и допринос
мерама ублажавања последица катастрофа и климатских промена на националном, регионалном и глобалном нивоу. Поред тога, потписани су
споразуми о стручно-техничкој сарадњи са националним хидрометеоролошким службама Републике Немачке, Републике Француске, Републике
Мађарске, Црне Горе, Бивше Југословенске Републике Македоније, Федерације Босне и Херцеговине, а у припреми је закључивање споразума са
осталим заинтересованим националним службама земаља региона југоисточне Европе.
Републички сеизмолошки завод, као члан Европско-медитеранског сеизмолошког центра – (ЕМСЦ), задужен је од Савета Европе да издаје сеизмичка упозорења у оквиру Отвореног парцијалног споразума (OPA) за
превенцију, заштиту и организацију помоћи од великих природних и
техничких катастрофа. Завод је такође члан и Опсерваторије и истраживачке установе европске сеизмологије (ОРФЕУС), чији је циљ координисање и промовисање европске сеизмологије. Завод активно учествује на
пројектима ових организација. Завод у реалном времену размењује регистроване податке са свим земљама у окружењу а на основу потписаних
споразума са Црном Гором, Федерацијом Босне и Херцеговине, Бившом
Југословенском Републиком Македонијом, Републиком Албанијом, Републиком Хрватском и Републиком Аустријом.
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ПРИКАЗ СТАЊА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ СТАЊА
ОПАСНОСТИ
Активна политика смањења ризика од катастрофа и ефикасно реаговање у
ванредним ситуацијама може у великој мери смањити број људских жртава и материјалну штету. Територија Републике Србије износи 88. 361 km2
са 6. 164 насељена места и 7. 498. 1 становником по попису из 2002. године. На овом простору у последњих седам година било је укупно 175. 083
разних догађаја од чега 134. 686 пожара, 13. 620 техничких интервенцијa
(спасавања људи у саобраћајним и другим техничко технолошким незгодама, интервенисање и санирање акцидената са опасним материјама и
других незгода). Подаци указују на раст интервенција (табела број 1). Неопходно је напоменути да су активности ватрогасно-спасилачких јединица усмерене у 77% случајева на активности гашење пожара и санирања
последица насталих након експлозија, а у 20,5 % случајева активности су
усмерене на спасавању грађана и њихових добара у осталим интервенцијама.
Повећана урбанизација са једне стране и недовољна контрола примене
прописа противтрусне градње су узроци повећане осетљивости друштва
на дејство земљотреса. Постојање катастара са извориштима питке воде,
водозахвата, вештачких и природних језера, подручја угрожених опасним
отпадом са акцентом на пољопривредно земљиште, као специјализовани
катастри не постоје. Претпоставке за израду наведених катастра постоје,
плановима и картама одговарајућих размера. За израду мапа ризика надлежне институције Републике Србије могу користити графичке подлоге
Републичког геодетског завода, као што су на пример дигитални ортофото
Републике Србије и карата Републике Србије размере 1:300. 000.
Сходно директиви INSPIRE (Directive 2007/2/EC), неопходно је да се зоне
природног ризика, као једна од тема националне инфраструктуре геопросторних података имплементира и прикаже на националном геопорталу,
за који је надлежан Републички геодетски завод. Зонама природног ризика, у смислу INSPIRE директиве сматрају се „опасна подручја окарактерисана као таква према природним хазардима (сви атмосферски, хидролошки, сеизмолошки, вулкански и пламени феномени који, услед своје локације, озбиљности и учесталости имају потенцијал озбиљног утицаја на
друштво), на пример поплаве, клизишта и усеци, лавине, шумски пожари,
земљотреси, ерупције вулкана. ”. Подаци о зонама природног ризика морају бити у електронској форми. Интероперабилни и хармонизовани у
складу са међународним стандардима да би могли бити објављени на националном геопорталу.
У оквиру имплементације пројекта ИГИС, који је Републички геодетски
завод започео у новембру 2010. године и који траје три године, биће успо-
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стављен геопортал за потребе државних органа. Геопортал ће омогућити
приказ података о ризицима, коришћење сателитских снимака и размену
других података за потребе реаговања у ванредним ситуацијама. За
потребе прецизног просторног позиционирања елементарних непогода и
других стања опасности могу се користити ГПС уређаји у систему Активне
геодетске референтне основе Србије (АГРОС), коју је успоставио и одржава Републички геодетски завод.
Елементарне непогоде
У периоду 1900–1940. година, сваких десет година догађало се по 100
природних катастрофа, 1960–1970. година било их је 650, а 1980–1990.
година чак 2000, док је у десетогодишњем периоду 1990–2000. година
број катастрофа је порастао на 2800. Тренд показује да се број ванредних
и опасних ситуација из године у годину повећава, па су последњих година
економски трошкови утростручени.
У студији „Study on Economic Benefits of RHMS of Serbia”, The World Bank
study group, 2005, Belgrade, Serbia идентификовани су временско зависни
економски сектори у Републици Србији, удео ових сектора у бруто националном дохотку (без пореза на додату вредност), евидентиране и процењене штете. Учешће временско зависних сектора у бруто националном
дохотку Републике Србије, без Аутономне покрајине Косово и Метохија,
по константним ценама из 2002. године без пореза на додатну вредност у
периоду од 2000. до 2004. године кретао се од 42% до 43. 8%. Већ 2005.
године учешће временско зависних сектора у бруто националном дохотку
Републике Србије била је 47. 18%. Студија Светске банке обухватала је само 49% временско зависних сектора и није узела у обзир штете проузроковане шумским пожарима. Међутим, током 2007. године регистровано је
258 шумских пожара. Опожарено је 33. 000 хектара растиња, а од тога 16.
000 хектара под шумама. Шумски пожари су изазвали штету од око 40
милиона евра. Само за санацију је потребно 24 милиона евра. Индиректна
штета није процењивана.
У Табели 2. дате су процењене штете у временско зависним секторима у
Републици Србији. Нема сумње да српска економија трпи значајне губитке у материјалним добрима али и да на подручју Републике Србије атмосферске непогоде проузрокују губитке у људским животима.
Постојеће стање – мониторинг по медијима
Постојећи програми мониторинга квалитета ваздуха, као и мониторинга
површинских и подземних вода су застарели. Неопходно је да Влада усвоји Национални програм контроле животне средине, а затим и да пропише
програм мониторинга контроле квалитета ваздуха, вода и земљишта.
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Земљотреси
Просечно, у Републици Србији се сваких десетак година догоди снажан
земљотрес који може да причини штете на грађевинским објектима. Републички сеизмолошки завод лоцира место где се земљотрес догодио,
одређује његову магнитуду на основу које се даје претпостављени интензитет односно јачина земљотреса у епицентру. На основу података са
мреже за јаке земљотресе Републички сеизмолошки завод даје податке за
процену сеизмичке угрожености капиталних објеката. Према броју регистрованих и лоцираних земљотреса, сеизмичка активност у 2010. години је
било знатно интензивнија у односу на 2009. годину. Највећи број земљотреса лоциран је на зонама централне Србије (Краљево, Копаоник) и јужне Србије (Аутономна покрајина Косово и Метохија). Мањи број земљотреса лоциран је у источној и југоисточној Србији, док је најмањи број лоциран на територији Аутономне покрајине Војводина.
Интерпретација регистрованих земљотреса омогућава: израду карата
процењених интензитета; изучавање тектонских процеса у жаришту; сеизмотектонску интерпретацију сеизмолошких података; прорачун параметара сеизмичког хазарда на простору Републике Србије и на мањим просторима; израду карата сеизмичког хазарда Републике Србије, као основе
за просторно планирање и пројектовање сеизмички отпорних објеката;
израду сеизмолошких основа правилника о прописима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.
Бујичне поплаве
Процена угрожености територије Републике Србије од поплава обухвата
само аспект поплава на великим рекама. Угроженост бујичним поплавама
захтева већу детаљност обраде и рађена је само за неколико општина. С
обзиром на то да сталну опасност представља велики број бујичних токова
(14. 000–15. 000 према подацима старих катастара бујичних токова) који
угрожавају насеља и значајне инфраструктурне објекте потребно је сачинити ажурну процену угрожености бујичним поплавама. У Институту за
водопривреду „Јарослав Черни” је развијена методологија за класификацију бујичних токова која је укључена и у Водопривредни информациони
систем. Већина општина у Републици Србији је током спроведених испитивања исказало да, из области ванредних ситуација, трпе велике штете
од поплава (преко 70%). Према одредбама Закона о водама, одбрана од
поплава је подељена према категоризацији водотокова на две категорије.
Јавна водопривредна предузећа организују одбрану на водама првог реда
које су претежно велики водотокови са изграђеним заштитним системима
и организацијом одбране.
Бујичне поплаве се карактеришу брзим настанком и кратким трајањем.
Спадају у групу предвидивих појава, које брзо настају и кратко трају, а иза
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себе остављају рушевине. Јављају се за време и после јаких олујних непогода, јаког интензитета. Није дефинисано у које доба године се јављају
бујичне поплаве. Било је примера да се јављају у зимском периоду (новембар 2007. године, на рекама: Власина, Нишава, Јабланица и Пуста)
или у пролећном периоду (мај 2010. године, Трговиште) и летњем периоду (јун 1988. године, на реци Власина, а јун 1999. године на рекама: Јасеница, Кубршница и Топчидерска река). Година 2010. је карактеристична
по томе што су бујичне поплаве нанеле велике штете по целој Републици
Србији. Општине Зајечар, Љубовија, Лозница, Ваљево, Осечина претрпеле су велике штете од бујичних поплава, док је Трговиште тешко пострадало од разорне бујичне поплаве реке Пчиње и притока. Традиционални
начин заштите од ове врсте поплава је изградња чврстог система објеката.
Уколико је такав систем недовољан или га уопште нема иза бујичне
поплаве остају рушевине мостова, путева, зграда и свега што им је на путу.
Како су трошкови изградње пасивног система заштите од бујичних поплава велики, ти радови увек касне за потребама, једини начин за смањивање
штета је организовање правовремене најаве могућих бујичних поплава и
уклањање људи и покретних добара са пута бујичне поплаве. За одбрану
од бујичних поплава је израђена методологија активне одбране која је
намењена општинама. Нажалост, ову методологију су примениле општине које су претходно пострадале од бујичних поплава, а подразумевала је
потпуну координацију са радарском осматрачком службом Републичког
хидрометеоролошког завода. Поред изливања река и потока, у случају
обилних атмосферских падавина, опасност од плављења насељених места
прети и због неадекватног одржавања канала за одводњавање око и у насељеним местима.
Коридор 10 је посебно интересантан, јер је у прошлости тај простор био
карактеристичан по редовној појави бујичних поплава, одрона и клизишта, који су прекидали железнички и путни саобраћај и по неколико недеља годишње. Из наведених разлога коридор је био покривен највећом
густином заштитних објеката и радова. Упркос томе и даље се појављују
повремене бујичне поплаве које прекину железничку пругу и пут, свакако
неупоредиво ређе у односу на средину двадесетог века. Проблем потребе
за ажурном картографском основом је неопходан за планирање било које
активности и успостављање бројних специјалистичких карата и катастара.
За потребе праћења стања и промена карактеристика хидролошког режима водотока у Републици Србији, у оквиру државне мреже оперативно
функционише 187 хидролошких станица. За потребе хидролошких прогноза и упозорења свакодневно се прикупљају подаци са преко 70 хидролошких станица. Извештаји се достављају радио везом, на 50 хидролошких станица инсталирана је савремена дигитална опрема за мерење и
архивирање и директни приступ подацима коришћењем GPRS сервиса,
док се са 20 станица подаци добијају телефоном или радио везом. Билтени са хидролошким подацима и прогнозама, информације и упозорења
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на велике и мале воде и стање леда, дистрибуирају се свим учесницима у
систему одбране од поплава и других екстремних хидролошких појава,
као и медијима. Достава се врши путем електронске поште, факсом и телефоном, уз свакодневно ажурирање података на WEB страницама Републичког хидрометеоролошког завода.
Систем општих најава и упозорења јавности на могућност појаве опасних
метеоролошких појава Метеоаларм, развијен је у оквиру Мреже европских метеоролошких служби Европске уније – EUMETNET, чији је члан и
Републички хидрометеоролошки завод. Такође, у оквиру Европског
система за упозоравање на поплаве – European Flood Alert System (EFAS)
развијен је и оперативно функционише Хидроаларм у који је укључен и
Републички хидрометеоролошки завод.
Клизишта и одрони на падинама и косинама
Знатно повећање нивоа подземних и површинских вода изазвано обилним падавинама, односно засићења водом потенцијално нестабилних
маса доводи до појаве клизишта. У таквим условима поједине средине
које нису у стању да приме већу количину воде од киша, снега и водотока,
представљају потенцијалну опасност за појаву клизишта, а то су у првом
реду оне средине које садрже глину и које се налазе углавном у нижим
пределима и долинама већих река. Клизишта која се дешавају на територији Републике Србије су у 70% случајева позната и у већој мери истражена. Одронима и клизиштима захваћено је око 25% територије Републике
Србије. На територији Републике Србије постоји укупно 3. 137 активних
или потенцијалних клизишта. Одређени број клизишта угрожава стамбене објекте у насељеним местима (око 3. 727 објеката и око 7. 755 становника), док већина клизишта угрожава локалне и магистралне саобраћајнице. Клизишта у Републици Србији су распрострањена у југоисточном делу
Панонске низије, тачније на северним падинама Фрушке Горе и делу Подунавља између градова Београда и Смедерева.
Оно што је неопходно урадити како би дефинисали потенцијалне опасности, односно хазарде од дешавања таквих појава је:
– најпре изучити појаве са највећим масама, односно потенцијалном енергијом и на бази тога извршити процену опасности од њих
– ризик клижења и одроњавања. То ће бити основ за предузимање
одређених превентивних мера, како би се умањили негативни ефекти које изазивају клизишта,
– са инжењерскогеолошког становишта, урађена је наменска карта
на којој је извршена категоризација стенских маса, која омогућава
издвајање одговарајућих модела терена (конструкција терена), који су веома погодни за дефинисање хазарда клижења, односно
процену ризика од појава нестабилности.
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Геолошки модели падина погодни за настанак појава нестабилности великих размера је присутна, практично само у пределима централне Србије. У Панонском и Косовском басену, као и у неогеним језерским басенима
Шумадије, иако су присутна бројна клизишта која причињавају значајне
штете, нема услова за настанак таквих појава нестабилности. Санационе
мере се врше применом инжењерско-геолошких санационих техника и
метода. Обезбеђивање материјалних средстава за финансирање санационих мера за отклањање последица клизишта је обавеза Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.
Неповољне и опасне атмосферске непогоде
У зависности од интензитета, времена трајања директних и индиректних
губитака овде разликујемо два типа хидрометеоролошких догађаја – појава, неповољни и опасни.
Неповољни хидрометеоролошки догађаји – појаве представљају хидрометеоролошке догађаје – појаве, који својим интензитетом, трајањем или
временом појављивања не достижу критичне вредности или карактеристичне вредности, али могу проузроковати штете специфичним, временски зависним економским секторима.
Хидрометеоролошке опасности су хидрометеоролошки догађаји – појаве,
који својим интензитетом, трајањем или временом појављивања представљају опасност по људску безбедност и могу изазвати значајне штете
економским секторима. Ови феномени представљају ризик и опасност
када достигну критичне или карактеристичне вредности.
1. 1. Потенцијално штетни хидрометеоролошки догађаји – појаве у Републици Србији
На подручју Републике Србије идентификовани су следећи потенцијално
штетни хидрометеоролошки догађаји - појаве, који могу да доведу до
повреда или губитка живота, оштећења имовине, поремећаја у друштвеним и економским активностима или могу да изазову деградацију животне околине:
– јаке/жестоке временске појаве: олује и јаке грмљавинске непогоде (град, јаке грмљавине, удари грома, удари ветра, интезивне падавине, пијавица/сврдлица), падавине (снежне олује, мећава и вејавица, мокар снег, јаке интезивне кишне падавине, дуготрајне
кишне падавине, ледена киша, ледена росуља, поледица);
– други догађаји/појаве и временски услови (јака инверзија, хладни и топли таласи, магла и ниска облачност, УВ-Б радијација,
шумски пожари, нагло топљење снега, снежни наноси);
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– квалитет ваздуха (киселе кише, радиоактиве падавине, урбано
загађење ваздуха…);
– климатски догађаји/појаве (суше, биљне болести... );
– хидролошки догађаји/појаве (поплаве, бујице, ерозија и клизишта, мале воде... ).
Град
Методологија сузбијања града спроводи се од 15. априла до 15. октобра на
укупној површини од 7. 749. 800 хектара од чега је пољопривредно земљиште 5. 052. 957 хектара.
Оперативни, методолошки и развојни послови из области заштите од града обављају се у Сектору за одбрану од града. Ради се о систему који чине:
13 радарских центара, око 1. 650 активних противградних лансирних станица, телекомуникациони систем који покрива територију Републике
Србије и оперативно-методолошки центар у Београду. Радарски центри су
задужени за организацију и оперативно спровођење одбране од града на
припадајућим територијама. Снабдевени су метеоролошким радарима,
којима се прати развој облачних система. На основу обраде радарских
сигнала оцењује се градоопасност из кумулонимбусних облака и аутоматски спроводи методологија засејавања облака у циљу сузбијања града,
спречавања и смањења штета од града. Осим тога, радари се могу користити и за праћење свих врста и интензитета падавина. Сви радарски центри располажу могућностима за тродимензионално приказивање облака,
што овај систем сврстава у сам врх технологије у области радарске метеорологије. На радарским центрима комплетна методологија рада је подржана информационим системом – аутоматским системима који управљају
радом радара, методом издавања команди за дејство, обрадом и архивирањем података и њиховим пласманом ка корисницима и централној бази података. Целокупан рад на радарским центрима и у центру система
одбране од града дефинисан је инструкцијама, које се сваке године
обнављају у зависности од нових научних сазнања, напретка техничких
средстава и развоја нових софтверских решења.
Суша
Суша као природна непогода настала услед дефицита падавина у дужем
временском периоду узрокује бројне негативне последице у сектору пољопривреде, водоснабдевања, енергетике, здравља, заштите животне средине и другим делатностима. Услед климатских промена, на подручју
Балканског полуострава и ширем региону Медитерана и југоисточне
Европе, регистрован је пораст учесталости и интензитета суша, а сличан
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тренд се очекује и током наредних деценија. Подаци метеоролошких
осматрања показују да су на територији Републике Србије најјаче суше
регистроване у току последње две деценије, а нарочито у североисточним,
источним и јужним деловима земље.
Републички хидрометеоролошки завод је у оквиру својих надлежности у
области агрометеорологије успоставио оперативан систем мониторинга
суше којим се обезбеђује непрекидно праћење стања дефицита, односно
суфицита влажности земљишта и издавање анализа, прогноза и упозорења о појави и интензитету суше у појединим регионима Републике Србије.
Систем мониторинга суше Републике Србије укључен је у регионални
систем мониторинга суше којим координира Центар за сушу за југоисточну Европу са седиштем у Републици Словенији. Израђена је прелиминарна оцена ризика од суше за сектор пољопривреде, а у току су активности
на разради и примени методологија и препорука Европске уније у вези са
оценом ризика природних непогода.
Епидемија заразних болести
У случају епидемије заразних болести на иницијативу Министарства
здравља формирају се заједничка тела, оперативни тимови за: активности
здравственог система, планирање и координацију, комуникацију, као и
праћење ситуације и процену.
Техничко-технолошке несреће
Значајан ризик од ванредних ситуација представљају техничкотехнолошке несреће у којима пожари и ефекти дејства опасних материја
могу захватити не само територију Републике Србије већ и суседне државе.
Пожари
Корисник шума дужан је да прати опште стање шума свих облика својине
и њихову угроженост од елементарних непогода. Превентивна заштита од
пожара спроводи се у складу са Законом о шумама, којим је дефинисана
обавеза израде и спровођења прописаних планских докумената – плана
заштите шума од пожара за шуме свих својинских облика, за период од
пет година. Годишњом разрадом плана заштите од пожара, ближе се дефинишу противпожарна дежурства и процедуре за случај пожара (начин
организовања људства, превоз опреме, обавештавање одговарајућих служби и др. ) Законом о шумама је дефинисана забрана паљења отворене
ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености
мањој од 200m од руба шуме, осим на месту које је само за ту намену
одређено, уређено и видно обележено и уз спровођење прописаних мера.
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Прописана је и обавеза завођења шумског реда, што подразумева мере
које се спроводе у циљу спречавања поремећаја у шумским екосистемима
који могу настати извођењем радова на коришћењу и гајењу шума, а нарочито у циљу превентивне заштите шума од пожара, заштите шума од
ентомолошких и фитопатолошких болести, заштите подмлатка и дубећих
стабала, заштите приземног покривача, заштите земљишта од настанка
ерозионих процеса, заштите изворишта и водотокова, заштита од загађења и др.
Спровођењем напред прописаних мера и одговарајућих процедура од
стране корисника шума и ловишта, односно сопственика шума, кроз реализацију обавезних планских докумената из области шумарства и ловства
обезбеђује се унапређење стања шума и дивљачи, одрживо газдовање
истим, као и заштита шума и дивљачи од пожара и других елементарних
непогода.
Превентивно дејство у активностима републичке шумарске и ловне
инспекције, у смислу заштите од пожара, огледа се у законом прописаној
обавези и праву инспектора, да сходно надлежностима, када и уколико
утврди недостатак у примени предметног закона и прописа донетих за
његово спровођење, предузме одговарајуће мере – између којих је и привремена забрана одговарајућих радњи и активности, све у циљу спречавања штета у хитним случајевима, а у којима би наступила штета по
општи интерес. Санационе мере у случају оваквих хазарда своде се на
процену штете у геодиверзитету и биодиверзитету.
Републички хидрометеоролошки завод, у циљу доприноса организованој
заштити шума од пожара у Републици Србији од пролећа 2008. године
израчунава процену опасности од појаве шумских пожара на територији
Републике Србије, користећи канадски метод одређивања индекса опасности од појаве шумских пожара Fire Weather Index (FWI). Овај метод
заснива се на процени запаљивости шумског горива у зависности од прошлих и тренутних временских услова и представља оријентациону могућност опасности појаве шумског пожара. Информације о стварном и прогнозираном стању шаљу се редовно надлежним државним органима и на
интернет www. meteoalarm. rs, у табеларној и графичкој форми.
Дејство опасних материја
Постојећа саобраћајна инфраструктура Републике Србије користи се за
транспорт опасног терета, уз поштовање прописане регулативе. На Аеродрому „Никола Тесла” у Београду, постоји складиште за опасне терете.
Складиште се састоји од складишта за опасне терете који нису радиоактивни и који нису запаљиве течности, затим складишта запаљивих течности, складишта за радиоактивне материје, као и хладњача у којима се
складиште опасни терети за које се захтева да се чувају на одређеној тем-
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ператури. Аеродром „Константин Велики” у Нишу, нема складиште за
опасне терете. Транспорт опасног терета је могућ само директним превозом до ваздухоплова од стране овлашћених робних агенција. Правци
транспорта опасног терета у друмском саобраћају нису дефинисани и
одређени али се тренутно саобраћајним знаком „забрана саобраћаја возилима која превозе опасне терете” може забранити саобраћај на одређеним
деловима пута. Не постоје подаци о просечним месечним количинама
опасних терета који се превозе друмом и одређеним правцима, али се највише возила са опасним теретом креће коридором 10, а класе опасних
терета које се највише превозе су класа два (гасови), класа три (запаљиве
течне материје) и класа осам (нагризајуће материје).
У железничком саобраћају на основу расположивог постојећег програма
за праћење транспорта опасног терета није могуће одредити просечне
месечне количине превоза опасног терета по правцима. На водним путевима није могуће дефинисати правце за транспорт опасног терета, јер нема алтернативе за реке које су природни коридори.
Многи удеси који изазивају загађење животне средине пријављени су током транспорта опасних материја. У случају удеса, зависно од његовог
обима, унутар или ван постројења и процене последица које могу изазвати
директну или одложену опасност по људско здравље и животну средину,
проглашава се стање угрожености животне средине и обавештава јавност
о предузетим мерама. Стање угрожености животне средине проглашава
надлежно министарство, орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе. За удесе са прекограничним ефектима стање
угрожености животне средине проглашава Влада. Када се ради о поступању у случају удеса при транспорту опасног терета у железничком саобраћају, у садашњим околностима ЈП „Железнице Србије” се у случају
ванредних догађаја при транспорту опасног терета придржава прописаних мера из Упутства 171 за превоз опасних роба на ЈЖ-ЗЈЖ бр. 193/10-03,
Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени лист СРЈ”,
бр. 60/98 и 36/99 - исправка и „Службени гласник Републике Србије”, број
101/05 - др. закон) и унутрашњих железничких прописа. Јавно предузеће
„Железнице Србије” не поседује специјализована возила или опрему за
интервенцију код оваквих ситуација. За потребе деловања код акцидентних ситуација, у случају да је дошло до ослобађања опасне материје из
железничког возила, по напред дефинисаној процедури се обавештава
Сектор за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Превентивне мере заштите приликом транспорта опасног терета у друмском и железничком саобраћају се спроводе кроз редован инспекцијски
надзор свих надлежних органа, код свих учесника у транспорту опасног
терета. Превентивне мере су и правилна примена прописа, обучавање и
школовање лица која учествују у транспорту опасног терета. У циљу аде-
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кватног реаговања на хемијски удес Министарство животне средине, рударства и просторног планирања је направило уговоре са пет завода за
јавно здравље на територији Републике Србије (градови: Београд, Панчево, Зајечар, Ћуприја и Шабац) са основним циљем приправности и ангажовања мобилних екотоксиколошких екипа да у случају хемијског удеса
изађу на терен и изврше неопходна мерења загађења медијума животне
средине. Обавеза мобилних екотоксиколошких екипа је да по позиву
овлашћеног инспектора за заштиту животне средине изађу на место где је
дошло до хемијског акцидента у току транспорта или на опасним инсталацијама, са могућим штетним последицама по здравље људи и животну
средину и да изврше испитивање, идентификацију и квантификацију полутаната у основним супстратима средине, као и да одмах након добијања
резултата испитивања, Министарству животне средине, рударства и просторног планирања достави појединачни извештај о удесу који садржи
процену ризика са предлогом мера санације.
Тренутно у Републици Србији постоје две мобилне екотоксиколошке јединице које су опремљене мобилном опремом за мерење загађења медијума животне средине у случају акцидента. То су Градски завод за јавно
здравље Београд и Завод за јавно здравље Панчево. Министарство животне средине, рударства и просторног планирања је у преговорима да путем
различитих пројеката и инодонација набави још три мобилне екотоксиколошке јединице за заводе у Републици Србији. Ради спречавања даљег
ширења загађења проузрокованог удесом, правно и физичко лице одмах
предузима мере санације према плановима заштите о свом трошку. Ако се
накнадно утврди загађивач који је одговоран за удес, орган који је сносио
трошкове отклањања последица загађивања животне средине захтева
накнаду трошкова.
Национални центар за контролу тровања има мобилну токсиколошко
хемијску екипу која се активира из састава Центра у ситуацијама масовних
хемијских акцидената. Главна улога мобилне екипе била би у организацији медицинског збрињавања унесрећених на месту хемијског акцидента у
којем постоји потенцијална могућност или доказане људске жртве и унесрећени.
Хемијски удеси
Према Закону о заштити животне средине, уколико се деси хемијски удес
на локацији Севесо постројења, оператер Севесо постројења је дужан да
одмах о хемијском удесу обавести Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима
којима се уређује заштита и спашавање, и то: о околностима везаним за
хемијски удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима
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за процену последица хемијског удеса за људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.
Такође, оператер Севесо постројења код кога се десио удес, дужан је да
обавести надлежне органе о накнадно прикупљеним подацима који утичу
на раније утврђене чињенице и закључке, као и да спроведе хитне, средњорочне и дугорочне мере отклањања последица хемијског удеса и да,
након извршене анализе свих аспеката хемијског удеса, дâ препоруке за
будуће превентивне мере.
Надзор и контролу над спровођењем одредаба Закона о заштити животне
средине којима се уређује заштита од хемијског удеса (Севесо постројења)
врши Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, преко републичких инспектора за заштиту животне средине. Применом нових прописа, а на основу достављених обавештења и извештаја о
безбедности, Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања ће водити регистар Севесо постројења. Законом је заштита од
хемијских удеса регулисана кроз област заштите од техничкотехнолошких несрећа и то за транспорт опасних материја у друмском, железничком, водном, ваздушном, укључујући утовар и истовар односно
транспорт од и до других превозних средстава на доковима, пристаништима или ранжерним станицима, транспорт опасних материја цевоводима
укључујући и пумпне станице као и надлежности државних органа, органа
аутономне покрајине и локалне самоуправе. Законом су дефинисане
опште обавезе привредног друштва које обавља активности у којима су
присутне опасне материје у прописаним количинама, израда одговарајуће
документације (Плана заштите од удеса и одговарајуће евиденције), обавештавање и давање сагласности на План заштите од стране надлежног
органа, као израда и вођење регистра о привредним друштвима и правним лицима која рукују опасним материјама.
Према Закону дефинисане су обавезе Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе сачињавања екстерног плана заштите од удеса на територији своје надлежности. Законом дефинисана је обавеза Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације,
обавештавање других земаља о опасностима од удеса са прекограничним
ефектима.
У циљу оперативног деловања у одговору на хемијски удес Република
Србија има организоване и делимично опремљене мобилне екотоксиколошке јединице (МЕЈ) ради изласка на терен у случају хемијског удеса.
Основни задатак јединица је идентификација присуства загађујућих материја у ваздуху, води и земљишту, те давање стручног мишљења, потребног
органима за доношење одлука у спровођењу мера заштите живота и
здравља људи и животне средине у случају удеса. Из наведеног видљиво је
да јединице које су формиране или које тек треба да се формирају пред-
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стављају само један део оперативних снага за реаговање у случају хемијског удеса на територији Републике Србије. Надзор и контролу над спровођењем одредаба Закона о ванредним ситуацијама којима се уређује
заштита од удеса врши Министарство унутрашњих послова.
НУКЛЕАРНИ И РАДИЈАЦИОНИ АКЦИДЕНТИ
Главни извори угрожавања радиоактивним материјама јесу нуклеарне
електране, постројења за обогаћивање уранијума, постројења за производњу горивних елемената, погони за прераду ислуженог нуклеарног горива, објекти намењени складиштењу, третману и одлагању ислуженог
нуклеарног горива и радиоактивног отпада и истраживачки реактори. У
свету су 2010. године била оперативна 442 нуклеарна реактора. На удаљености од 1. 000 km од границе Републике Србије налази се 21 нуклеарна
електрана са 44 реактора, од тога је шест нуклеарних електрана са 12 реактора на удаљености од 500 km од границе Републике Србије.
При нуклеарном акциденту, пре свега у нуклеарној електрани, може доћи
до испуштања радиоактивних материја у животну средину. При испуштању радиоактивних материја у атмосферу, ваздушне масе могу да транспортују радиоактивне супстанце на удаљености веће од 1. 000 километара од места несреће. Дуж путање, која зависи од метеоролошких услова и
топографије земљишта, радиоактивне материје се таложе на површину
процесом суве депозиције или се процесом мокре депозиције спирају из
атмосфере. Ниво контаминације животне средине зависи од врсте и количине радиоактивних материја које су испуштене у животну средину и од
временских услова. У контаминираном подручју људи и животиње су
изложени јонизујућим зрачењима директно, спољашњим озрачивањем
радиоактивним материјама присутним у атмосфери или контаминираном
земљишту и путем уноса радионуклида у организам удисањем и уносом
контаминиране воде и хране. Радијациони акциденти су могући при превозу извора јонизујућих зрачења, коришћењу извора зрачења у индустрији, медицини, истраживачким и другим делатностима.
На територији Републике Србије могуће су несреће на нуклеарним објектима (складиште радиоактивног отпада и нуклеарни реактор нулте снаге,
у Институту за нуклеарне науке „Винча”), радиолошке несреће при коришћењу радиоактивних извора (индустрија, истраживачке делатности,
медицина и у случајевима када је радиоактивни извор ван регулаторне
контроле: изгубљен, нађен, украден и др. ), у току превоза радиоактивног
материјала, итд.
Планирана декомисија истраживачког реактора у Институту за нуклеарне
науке „Винча” као и рад постројења за третман радиоактивног отпада чија
изградња се планира представљаће активност при којој може доћи до акцидента. Поред овога, Република Србија би била угрожена и у случају акцидента на нуклеарним електранама у окружењу када би дошло до преко-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

72

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

граничног ширења радиоактивног материјала испуштеног у животну средину.
Осматрање, обавештавање и алармирање
Систем ране најаве радијационог и нуклеарног акцидента је у надлежности Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност
Србије. Систем се састоји од девет монитора који континуирано мере
вредности амбијенталне дозе гама зрачења у ваздуху. Подаци о измереним вредностима се истовремено могу очитати у Агенцији. Агенција је
одговорна и за међународну размену података о радиоактивности у животној средини.
У случају нуклеарне и радиолошке несреће у Републици Србији, корисник
објекта или власник радиоактивног извора одмах информише Агенцију.
На основу процене почетних информација Агенција предузима одговарајуће мере које обухватају обавештавање општинског или регионалног
штаба за ванредне ситуације или обавештавање Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације уколико постоји потреба за
ангажовањем снага за заштиту и спасавање. На основу Конвенције о раном обавештавању, Агенција прима обавештења у случају нуклеарног акцидента у иностранству и обавештава Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације и Републички штаб за деловање у ванредној ситуацији. На предлог Агенције Влада проглашава акцидент који
угрожава територију Републике Србије. Ако се утврди да постоји опасност
од ширења контаминације радиоактивним материјама са територије Републике Србије на суседне државе, Влада ће обавестити о тој опасности
Међународну агенцију за атомску енергију и органе суседних држава. Република Србија нема систем подршке при одлучивању о мерама заштите у
случају нуклеарног акцидента, нпр. РОДОС систем.
Међународна сарадња
Република Србија је потписница међународних конвенција из области
заштите од зрачења и нуклеарне сигурности и безбедности, међу којима
су и Конвенција о раном обавештавању о нуклеарним несрећама и Конвенција о пружању помоћи у случају нуклеарних несрећа. Република
Србија још нема билатералне споразуме о раном обавештавању о нуклеарним несрећама са земљама из окружења које имају активне нуклеарне
електране.
Превентивне мере
С обзиром да у пречнику од 1. 000 km од државне границе тренутно раде
44 оперативна нуклеарна реактора, постоји опасност да би се и у Републи-
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ци Србији могле осетити значајне последице нуклеарног акцидента на
неком од реактора у окружењу. Због тога је неопходно:
– израдити план за деловање у случају нуклеарног или радијационог акцидента Републике Србије,
– унапредити и осавременити систем за рану најаву радијационог
или нуклеарног акцидента,
– успоставити систем подршке при одлучивању о мерама заштите
у случају нуклеарног акцидента, нпр. РОДОС систем,
– обезбедити опрему и обуку јединица за деловање у случају
нуклеарног или радијационог акцидента,
– обезбедити опрему и организацију здравствених установа за деловање у случају нуклеарног или радијационог акцидента.
Заштитне мере
Заштитне мере у случају нуклеарног или радиолошког акцидента предузимају се на предлог Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. У надлежности Агенције се налази систем за рану
најаву нуклеарног или радијационог акцидента који омогућује правовремено уочавање повећања нивоа спољашњег гама зрачења у животној средини. Поред тога Агенција, у складу са Програмом систематског испитивања радиоактивности у животној средини и у сарадњи са овлашћеним
техничким сервисима, прати ниво радиоактивности у животној средини
на територији Републике Србије у редовним условима и у ванредним ситуацијама. Неопходно је унапредити систем ране најаве нуклеарног или
радијационог акцидента и повећати број мерних станица, како би се омогућило правовремено деловање у случају повећања нивоа радиоактивности. У случају нуклеарног или радијационог акцидента, а на предлог Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије,
Министарство унутрашњих послова, активира јединице за заштиту и спасавање и друге оперативне снаге. Руковођење јединицама за заштиту и
спасавање одређено је Законом.
Заштитне мере и интервентни нивои излагања у случају акцидента прописани су Правилником о интервентним и изведеним интервентним нивоима и мерама за заштиту становништва, домаћих животиња и пољопривреде (ветеринарство, биљна производња и водопривреда) у ванредном догађају („Службени лист СРЈ”, број 18/92 и „Службени лист СЦГ”,
број 1/03) који је још увек на снази. Према Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности заштитне мере и интервентни и
изведени интервентни нивои излагања јонизујућим зрачењима и мере за
заштиту становништва и животне средине биће утврђени планом за деловање у случају акцидента.
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У случају радијационог акцидента локалног или ограниченог карактера,
Агенција активира и организује овлашћене техничке сервисе и, уколико
постоји потреба за ангажовањем снага за заштиту и спасавање, од регионалних центара за деловање у ванредним ситуацијама тражи асистенцију
потребних служби.
ПОСЛЕДИЦЕ ТЕРОРИСТИЧКИХ АКАТА
Последице терористичких аката осим људских жртава, подразумевају и
велике материјалне штете, које је неопходно санирати веома брзо. Негде
то иде паралелно са акцијама трагања за преживелима а негде се ове активности не везују. На примерима терористичких напада у Сједињеним
Америчким Државама, Енглеској, Јапану, Kраљевини Шпанији, Републици Индонезији и Руској Федерацији, уочљиво је и да велики системи који
се дуго припремају за суочавање са последицама терористичких аката,
нису имуни на пропусте у функционисању који су врло често условљени
фактором изненађења и шока. За друштво као што је Србија, која тек
успоставља основе јединственог система реаговања у ванредним ситуацијама, могућност да до пропуста дође још је и већа. Функционисање медицинских служби и комуналних служби локалне самоуправе је од велике
важности. У зависности од врсте материјалне штете која је настала одређују се екипе које раде на њиховом санирању. Брзина у санирању последица терористичких аката је веома важна кад је у нападу било људских
жртава, јер се у противном јавља могућност ширења заразних болести.
Саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама градова и
општина мора бити управо и план санације. Наравно, реч је о оперативним документу са прецизно разрађеним субјектима који у санацији учествују и њиховом начину функционисања, а не о плану који би се састојао
од тзв „општих места”. У том смислу, Републици Србији тек предстоји велики посао како би се надокнадио временски интеррегнум настао пропашћу старе државе (СФРЈ) и кашњењем нових законских решења.
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2. Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода
1. УВОД
Поплава која се догодила у Републици Србији у мају 2014. године, у
размерама које нису забележене у последњих 120 година, угрозила је животе, здравље и имовину више од 1,6 милиона људи (22 процента укупног
становништва) у 38 општина у централној и западној Србији. Поплава је
угрозила, а у великом обиму и уништила, имовину веће вредности, чиме је
био онемогућен рад привредних субјеката, школа и других образовних
установа, здравствених установа, установа социјалне заштите и других
субјеката на поплављеним подручјима, а нарочито је био угрожен несметан рад енергетског система Републике Србије. Штетне последице поплава су нарочито биле видљиве у области пољопривредне производње (ратарство, сточарство), тако да су засађени пољопривредни производи у већем обиму уништени, а сточни фонд је у великој мери био угрожен, а у
одређеном обиму и уништен. Потпуно и целовито сагледавање последица
поплава није било могуће док се поплавни талас није повукао (спонтано
или помоћу техничких средстава), али оно што је било извесно јесте околност да су штете великих размера и да ће, ради отклањања тих штета, бити
неопходно обезбедити значајна финансијска средства, ангажовање великог броја људи, припадника војске и полиције, других стручних организација, као и мобилизација великог броја грађана, не само оних чија је имовина угрожена, већ и других грађана – добровољаца.
Влада је, у том смислу, а ради спашавања живота људи и имовине веће
вредности, предузимала одговарајуће мере, односно мере које је било неопходно предузети у условима постојања великих вода и спречавања изливања река услед наиласка поплавних таласа из суседних земаља, које су
такође биле погођене поплавама. Наравно, неспорно је да је највећи губитак у поплавама представљао губитак људских живота, који се никаквим
мерама не могу вратити, па је Влада 20. маја 2014. године прогласила
тродневну жалост.
Упоредо са предузимањем хитних мера са циљем отклањања непосредне
опасности по животе и здравље људи и имовине веће вредности, Влада је
покренула поступак процене настале штете, уз истовремено сагледавање и
предлагање мера за опоравак и обнову поплављених подручја, уз подршку
Европске уније, Уједињених нација и Светске банке. Према резултатима
извршене процене, укупна штета од поплава у 24 општине погођене
поплавом, које су изабране за процену, износила је €1. 525 милиона, од
којих €885 милиона (57% укупне штете) представља вредност уништене
материјалне имовине, док се €640 (43% укупне штете) односи на губитке у
производњи. Када се узму у обзир и преостале општине, што значи свих
38 општина погођених поплавама, укупна штета од поплава износи €1,7
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милијарди или више од 4 процента БДП. Најугроженији сектор био је
рударско-енергетски (32% од укупне штете), а следе стамбени, пољопривредни и трговински сектор (око 15% по сектору од укупне штете).
Непосредна последица поплава, због прекида рада у производним активностима, је привремени губитак посла, односно запослења, за око 51. 800
лица, тако да су приходи у домаћинствима тих лица у значајној мери опали. Процењује се да је после поплава 125. 000 грађана пало испод границе
сиромаштва, што је резултирало порастом сиромаштва од готово 7 процената у односу на прошлогодишњи ниво. Ови негативни утицаји на животни стандард и запосленост били су израженији међу угроженим групама
становништва, као и међу руралним становништвом (стопа сиромаштва у
руралним областима у Србији износи 9,4 посто, што је чини двоструко
већом од стопе сиромаштва у урбаним областима). Генерално, очекује се
пад Индекса људског развоја (Human Development Index – HDI) у 2014.
години, што ће тренд раста у Србији вратити на ниво од пре две године. У
септембру месецу 2014. године, значи само четири месеца после мајских
поплава, источни део Србије – три општине Борског округа, је погођен
елементарном непогодом. Велике бујичне поплаве, које су покренуле
многа клизишта, имале су за последицу ванредну ситуацију у том делу
Србије. Наведени догађаји морају послужити као упозорење и опомена да
је неопходно да се у Републици Србије озбиљније приступи предузимању
мера, као што је планирање и реализација инвестиција које су засноване
на познавању ризика, којима ће се обезбедити што је могуће већи степен
заштите људи и имовине од евентуалног наступања нових поплава већег
интензитета, односно смањити ризик наступања штетних последица већег
обима.
2. НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ
2. 1. Циљ
Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода ( у
даљем тексту Национални програм) доноси се са циљем да се обезбеди
општи оквир за израду свеобухватног програма заштите од елементарних
непогода, као и за координацију, усмеравање фондова и спровођење активности везаних за смањење ризика, као и управљање истим.
Национални програм ће се финансирати путем различитих механизама
финансирања, међу којима је и Мулти-донаторски фонд (Multi-donor),
посебно припремљен за ову сврху. Једaн од главних циљева Националног
програма биће изградња система управљања ризицима од елементарних
непогода на националном нивоу са јасно дефинисаним неопходним средствима и надлежностима учесника у програму, у циљу смањења постојећих ризика, спречавања стварања ризика у будућности и ефикаснијег
одговора на непогоде. Национални програм ће омогућити да се лакше
мобилишу финансијска средства од међународних донатора, олакша координација између донатора и кључних заинтересованих страна учесника
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у Националном програму и осигура да се финансирање усмери ка инвестицијама од највећег приоритета.
2. 2. Структура програма
Како би се обезбедила интеграција свих активности везаних за управљање
ризицима, Националним програмом образује се институционални оквир
– Надзорни одбор, који ће надгледати све активности из Националног
програма, а чиниће га представници релевантних министарстава Владе
Републике Србије, донатора, Уједињених нација и Светске банке. Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем тексту: Канцеларија за обнову), биће задужена за започињање процеса и координацију
спровођења активности из Националног програма. На почетку реализације, Национални програм биће финансиран од стране иностраних механизама финансирања, које ће спроводити и надгледати Светска банка.
Надзорни одбор ће одобравати редослед активности по приоритетима и
сачињавати годишњи план рада. Како би се развио план рада и направила
почетна листа активности високог приоритета, крајем 2014. године биће
организована радионица на којој ће учествовати чланови Надзорног
одбора и представници осталих кључних заинтересованих страна. Након
што се план рада одобри, појединачни грантови биће прегледани и одобрени путем постојећег процеса за одобравање грантова.
Глобалнe иницијативе за смањење и опоравак од елементарних непогода
Светске банке (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery –
GFDRR). Надаље ће се ти грантови имплементирати кроз стандардне
процедуре Светске банке. Активности које обавља Светска банка биће
спроведене у складу са њеним корпоративним политикама и процедурама, укључујући оне које су везане за надзор, трошкове, запослење и надгледање консултаната, као и набавку роба и услуга. Активности које спроводе примаоци — као што је случај са свим активностима које спроводе
примаоци, а које финансирају Асоцијација за међународни развој/Међународна банка за обнову и развој (IDA/IBRD) и добротворни
фондови попут GFDRR—биће подложни оперативним политикама и процедурама Светске банке. Припремни процес руководиће се Процедурама
Светске банке за Мале грантове које спроводе примаоци (World Bank
Procedures for Small Recipient-Executed Trust Fund Grants), а које подразумевају процедуре за процесуирање пројеката који се примењују на мале
грантове (испод 5 милиона долара) и микро-грантове (испод 500. 000
долара).
2. 3. Механизми финансирања
Национални програм ће се финансирати из различитих извора. Главни
извори који су у овом тренутку идентификовани јесу:
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1) Мулти-донаторстки фонд (Multi-Donor Trust Fund - MDTF) - MDTF је
основни фонд који ће обезбедити базу за Национални програм. Развијаће
се кроз GFDRR. Фондови MDTF ће се каналисати кроз посебан оквир за
Србију унутар Друге дирекције за смањење ризика (Track II for Risk
Reduction). Институције за имплементацију овог фонда укључују владе
појединих држава, агенције Уједињених нација, међународне финансијске институције, регионалне међувладине организације или истраживачке организације. Сви грантови који буду одобрени под окриљем овог
фонда а које ће администрирати Светска банка, следиће смернице Светске
банке, укључујући фидуцијарну одговорност и обавезе екстерне ревизије,
смернице за набавке и заштитне мере.
2) Глобални фонд за умањење елементарних непогода и опоравак
(Global Facility
for Disaster Reduction and Recovery) - Светска банка је поднела захтев за
одобрење фондова GFDRR. Средства овог гранта ће бити усмерена на
Компоненту бр. 1 и 4 омогућити финансирање израде националног система за управљање ризицима од елементарних непогода кроз систем партиципације.
3) Предприступни фонд за помоћ Европске уније 2014. (European Union
(EU)
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) 2014) - Средства ЕУ ће такође
допринети Програму, посебно се фокусирајући на Компоненте бр. 1, 2 и 4.
Њихов прилог администрираће Светска банка, а имплементација ће се
обављати кроз државне институције и Светску банку.
4) Осигурање против ризика од елементарних непогода Швајцарског
државног секретаријата за економске послове (Swiss State Secretariat
for Economic Affairs (SECO) Disaster Risk and Insurance) - Прилог SECO је
део заједничког програма Владе Швајцарске и Светске банке који има за
циљ јачање институција, унапређење знања и развој финансијских алата
за управљање ризицима од елементарних непогода. Овим средствима ће
се превасходно финансирати Компоненте програма бр. 1 и 5.
5) Програм урбаног партнерства Аустрије и Светске банке (World
Bank – Austria Urban Partnership Program) - Ова иницијатива има за циљ
оснаживање капацитета локалних власти у југоисточној Европи. Средства
фонда ће допринети изградњи капацитета за управљање ризицима од
непогода на општинском нивоу и биће усредсређена на Компоненту бр. 1.
6) Програм Уједињених нација за развој (United Nations Development
Program (УНДП) - Као део подршке Канцеларији за помоћ и обнову
поплављених подручја, УНДП започиње пројекат у циљу развоја капацитета институција за смањење ризика од елементарних непогода. Средњорочно и дугорочно гледано, УНДП планира имплементацију програма
подршке Влади Републике Србије и локалним заједницама. Подршка
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УНДП ће се усредсредити на јачање капацитета у оквиру развоја институција, смањења ризика, спремности за одговор на елементарне непогоде
(укључујући системе раног упозоравања) и успешан опоравак. У првом
периоду УНДП планира да приложи оквирно 500. 000$ за побољшање
реакције у хитним случајевима, рано упозоравање, спремност на општинском и локалном нивоу, као и за израду студија о укључивању смерница за
смањење ризика од елементарних непогода у планирање развоја. Кроз
Канцеларију резидентног координатора УН (UN-Resident Coordinator’s
Office), УНДП ће такође радити на мобилизацији техничке подршке других агенција УН за развој капацитета за смањење ризика и опоравак од
непогода у различитим секторима: нпр. образовања, здравства, пољопривреде, становања, индустрије, сектора за воде, итд.
2. 4. Компоненте националног програма
Средњорочно и дугорочно, Република Србија ће имати користи са становишта унапређења капацитета за одбрану, за управљање и опоравак од
елементарних непогода. Ово изискује побољшање постојећих система за
управљање ризицима од непогода кроз широк спектар активности и мера
(од традиционалног смањења ризика кроз структурне мере у пројектовању, као што су системи заштите од поплава, до побољшања спремности
кроз неструктурне мере, као што су просторно планирање базирано на
познавању ризика, побољшане временске прогнозе и рано упозоравање,
као и решења за финансирање управљања ризицима и осигурања).
Кроз побољшање и систематизацију управљања ризиком од елементарних непогода у Републици Србији, Национални програм ће унапредити
досадашњи начин рада тиме што ће преиспитати постојеће праксе и увести нове приступе. Поред тога, Национални програм ће кроз усвајање
институционалног оквира омогућити земљи да унапреди већ постојеће
активности, као и да побољша постојеће системе у оквиру државе. Да би се
убрзале краткорочне и средњорочне делатности, неке од активности ће се
базирати на унапређењу већ постојећих административних и техничких
процедура за управљање водотоковима и заштиту од поплава, а паралелно са тим ће се имплементирати најбоље глобалне праксе. Националним
програмом обезбеђује се подршка напорима Владе за усклађивање са
правним тековинама ЕУ, пре свега са Директивом о управљању водама,
Директивом за поплаве, Директивом за климатске промене у вези са прилагођавањем на климатске промене, као и Директивом за заштиту цивилног друштва. Национални програм нема за циљ само изналажење решења
на локалном и/или националном нивоу, већ омогућава и јачање регионалних платформи сарадње у управљању прекоограничним речним сливовима, што је од суштинске важности за управљање водама и бујицама
која Република Србија контролише само у једном свом делу (Дунав, Сава,
Дрина, Тиса, итд. ).
Циљ Националног програма јесте изградња адекватног дугорочног система управљања ризицима од елементарних непогода у земљи, на коме би
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различите институције сарађивале и заједно радиле на смањењу ризика и
ефикаснијем реаговању на непогоде.
Оквир Националног програма садржи шест компоненти које ће бити
имплементиране кроз годишње планове рада. Оквир садржи све активности које се могу имплементирати и финансирати из средстава донатора и
развојних партнера.
Компоненте које ће бити имплементиране кроз годишње планове рада су:
Компонента бр. 1: Изградња и развој институција - Ефективно управљање ризиком од непогода захтева заједничко деловање кључних учесника из различитих националних министарстава, канцеларија и агенција на
свим нивоима. Како би се постигла одрживост деловања система, неопходно је изградити снажан механизам координације међу секторима. У
последњих неколико година Република Србија је остварила напредак у
јачању законског и регулаторног оквира за реаговање у ванредним ситуацијама и смањење ризика. Кључни чинилац досадашњег развоја је усвајање следећих прописа: (1) Закон о ванредним ситуацијама (2009); (2)
Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (2011),
ради интеграције концепта смањења ризика и (3) Национална стратегија
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (2011), са нагласком на
смањење ризика. Документ Националне стратегије је идентификовао неопходност развоја Националног акционог плана у року од 6 месеци након
усвајања Стратегије, међутим, Акциони план још увек није развијен. У
складу са међународним правним тековинама, Република Србија је донела нове законе у вези са управљањем водотоковима и хидрометеорологијом који садрже битне елементе управљања ризицима од непогода. Као
земља кандидат за чланство у ЕУ, Република Србија је учинила напоре да
усклади своје законе са регулативом ЕУ. На пример, нови Закон о водама
(2010) је у великој мери усклађен са Директивом ЕУ о управљању водама
(EU WFD), као и са Директивом ЕУ за поплаве (EFD). EU WFD је законски
оквир којим се штити и обнавља чиста вода и обезбеђује њена дугорочна и
одржива употреба и од држава - чланица захтева подношење планова
управљања водотоковима да би се достигао овај циљ. EFD захтева од
држава - чланица ЕУ да установе планове управљања ризицима од поплава за области у којима се налазе речни сливови, а који су усредсређени на
превенцију, заштиту и спремност, укључујући развој мапа постојећих опасности и могућих ризика. Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности (Службени гласник Републике Србије, бр. 88/10) укључује стратешке
приоритете Светске метеоролошке организације (WMO). Овај Закон пружа законски оквир за временску прогнозу, рано упозоравање, као и употребу информација везаних за време и климу у циљу процене ризика. Уз
то, ревидирано законодавство ЕУ о цивилној заштити, које је ступило на
снагу почетком 2014. године, већи значај придаје превенцији непогода,
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управљању ризицима и спремности на одбрану и од држава - чланица
захтева се да усаврше планирање управљања ризицима.
Упркос наведеном напретку, тренутно законодавство Републике Србије
још увек показује одређена ограничења, те имплементација остаје спора.
На пример, Закон о водама (Службени гласник Републике Србије, бр.
30/10) пребацио је одговорности за већину бујичних поплава на јединице
локалне самоуправе (пошто су оне сада одговорне за водене токове „другог нивоа“). Локалне самоуправе међутим често немају техничко знање и
финансијска средства неопходна за спровођење овог закона и предузимање свих неопходних мера. Ово даље доприноси повећању ризика од
поплава, посебно у планинским областима Републике Србије. У погледу
имплементације законодавства везаног за управљање ризицима од непогода, Република Србија остаје фокусирана на реаговање у ванредним ситуацијама, док концепт спремности и смањења ризика тек треба да буде
примењен.
Главни фокус Компоненте бр. 1: Изградња и развој институција јесте да
се изгради систем управљања ризицима од непогода на националном нивоу. Овај систем ће бити установљен кроз процес сарадње и дијалога
између различитих институција које су повезане са управљањем ризицима од непогода. Ова компонента ће такође подржати Владу у јачању капацитета институција ради усклађивања са директивама ЕУ. Тело образовано Националним програм ће радити са постојећим структурама и законодавством у почетку, али ће током имплементације предложити активности неопходне за превазилажење идентификованих проблема. У том процесу ће бити преиспитани већ постојећи документи и анализе (као што је
Процена капацитета УНДП за смањење ризика од елементарних непогода
спроведена у Републици Србији 2011. године), као и други релевантни
извори. У почетку, процес сарадње ће координирати Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, у сарадњи са министарством надлежним за област унутрашњих послова, министарством надлежним за
област пољопривреде, министарством надлежним за област заштите животне средине, министарством надлежним за област државне управе, министарством надлежним за област локалне самоуправе, министарством
надлежним за област финансија, министарством надлежним за област
грађевинарства, министарством надлежним за област саобраћаја и министарством надлежним за област инфраструктуре.. 7
Активности предвиђене у оквиру Компоненте бр. 1: Изградња и развој
институција
Изградња платформе за започињање дијалога и консултација међу институцијама везаних за управљање ризиком од елементарних непогода
Утврђивање неопходних активности за усклађивање са директивама ЕУ и
координација имплементације са надлежним институцијама Процена
постојећег институционалног, законодавног и финансијског оквира за
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управљање ризиком од елементарних непогода и утврђивање неопходних
измена или изградње капацитета.
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3. Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године
Службени гласник Републике Србије, број 21 од 21. марта 2012. године
На основу члана 15. Закона о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије, број 111/09) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени
гласник Републике Србије”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и
16/11), Влада доноси Стратегију заштите од пожара за период 2012-2017.
године.
УВОД И ОПШТИ ЦИЉ СТРАТЕГИЈЕ
Почеци организоване заштите од пожара у Србији везују се за време владавине кнеза Милоша Обреновића, односно за доношење Уредбе против
пожара 1834. године. Од тог времена заштита од пожара развијала се у
складу са различитим облицима државног уређења и у континуитету све
до данас. Закон о заштити од пожара из 1988. године донет је у време када
је доминантан облик својине била друштвена својина. До доношења Закона о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије, број
111/09 – у даљем тексту: Закон) органи јединица локалне самоуправе и
државни органи обавезују се на спровођење мера заштите од пожара и
надзор над њиховим спровођењем. Заштита од пожара у већим привредним системима и код правних лица добро је функционисала све док убрзан процес приватизације и власничке трансформације правних лица није
утицао на реализацију планова заштите од пожара у општинама и предузећима, што је довело до тога да се последњих година спроводе само
основне мере заштите.
Закон је усклађен са уставним одредбама и прописима Европске уније и
комплементаран је Закону о ванредним ситуацијама (Службени гласник
Републике Србије, бр. 111/09 и 92/11).
Законом се уређују систем заштите од пожара, права и обавезе државних
органа, органа аутономних покрајина и органа локалне самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица, организација ватрогасаца, надзор над спровођењем Закона, финансирање и друга питања од
значаја за функционисање система заштите од пожара. Одредбе Закона
примењују се и на заштиту од експлозија. Законом је утврђено да ће се
Стратегијом заштите од пожара створити основ за ефикаснију заштиту
људи и материјалних добара. Такође, боље ће се уредити организација и
оспособљеност ватрогасно-спасилачких јединица, створиће се основ за
ефикаснију примену техничких прописа, појачати одговорност субјеката
заштите од пожара и уредити друга питања. Општи циљ Стратегије заштите од пожара за период 2012-2017. године (у даљем тексту: Стратегија),
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је унапређење заштите од пожара превентивним деловањем кроз предузимање и примену мера безбедности свих субјеката и информисаност грађана.
1. ОПИС И ОЦЕНА СТАЊА
Општа оцена је да је стање у области заштите од пожара незадовољавајуће
(детаљна анализа приказана у Анексу, који је одштампан уз ову стратегију
и чини њен саставни део). Систем заштите од пожара је потребно унапредити ангажовањем свих субјеката заштите од пожара, кроз размену
информација од значаја и усклађивање активности ради правовремене
заштите од пожара.
Најважнији уочени проблеми у области заштите од пожара:
– многи објекти су изграђени у близини стамбених зона, без заштитних
појасева у односу на објекте у близини, са малим складишним просторима
и неадекватним приступом за ватрогасна возила;
– саобраћајна инфраструктура је незадовољавајућа;
– муниција, експлозив, експлозивне материје, као и хемикалије и опасни
отпад, неправилно се складиште;
– недовољна припремљеност субјеката заштите од пожара за спровођење
превентивних мера;
– приступ већини вишеспратних стамбених зграда и великим комплексима шума је отежан или немогућ услед недовољне путне мреже;
– електричне и димоводне инсталације непрописно се одржавају, оштећује се и
отуђује опрема и средства за гашење;
– нелегалан промет пиротехничких средстава;
– неразминиран део територије Републике Србије од касетне муниције;
– лоцирање, откопавање, деактивирање и вађење авионских бомбиракета;
– проблем разних врста неексплодираних убијитих средстава;
– систем метеоролошких осматрања у шумским подручјима, као и методологија за прогнозу индекса опасности од појаве шумских пожара потребно је унапредити;
– планови за управљање ризиком не постоје;
– капацитет јавне водоводне мреже незадовољавајућ;
– појачана безбедност нафтовода, гасовода, далековода и резервоара запаљивих
материја због могућности јаких оштећења као последице земљотреса;
– здравствени систем је потребно процедурално уредити у овој области,
попунити људством, опремити медикаментима и санитетским материјалом за пружање хитне медицинске помоћи у случајевима пожара, као и
адекватном опремом и возилима, пропорционално у свим здравственим
установама на територији Републике Србије;
– безбедносна култура грађана је недовољна;
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– нерешени имовинско-правни односи власника шума и неажурности
катастарских података узрокују да се не зна прави власник шума;
– отежана комуникација са власницима шума, имајући у виду да су, сагласно прописима, дужни сами да штите своју имовину;
– недовољна пупуна ватрогасно-спасилачких јединица квалитетним,
стручним и
психофизичким оспособљеним људским ресурсима за обављање послова
заштите, укључујући и ангажовање особа са инвалидитетом;
– број ватрогасаца-спасилаца је испод европских стандарда;
– неусклађеност описа радних места у складу са захтевима посла;
– опрема и возила, посебно она која су неопходна за техничке интервенције са опасним материјама, не покривају адекватно територију Републике Србије.
1. 1. Нормативни оквир
Законом о министарствима (Службени гласник Републике Србије, број
16/11) и Законом о полицији (Службени гласник Републике Србије, бр.
101/05, 63/09 – УС и 92/11), дефинисано је да Министарство унутрашњих
послова обавља послове државне управе који се, између осталог, односе на
заштиту од пожара, експлозија и хаварија, надзор над производњом, прометом и превозом експлозивних материја, запаљивих течности и гасова,
као и превоз одређених других опасних материја. У складу са тим, тежиште ангажовања у области заштите и спасавања усмерено је на обезбеђење
потпуније заштите људи и имовине од пожара, експлозија и других стања
опасности, перманентну контролу примене мера превентивно-техничке и
противпожарне заштите у објектима изложеним већем степену угрожености од пожара, посебно у објектима већих привредних система, објектима
од посебног значаја за Републику Србију, као и у области производње и
промета експлозива и других опасних материја.
Усвајањем Закона о ванредним ситуацијама, Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама и Закона усклађени су прописи из
области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са прописима у
земљама Европске уније и имплементиране смернице и сугестије међународних струковних удружења и организација. Урађени су и нацрти закона
о експлозивним материјама и закона о запаљивим течностима и гасовима, којима ће се на другачији начин у односу на постојеће законе правно
регулисати послови у области производње, промета, превоза и складиштења експлозивних материја. Систем заштите од пожара, права и обавезе
државних органа, органа аутономне покрајне и органа јединица локалне
самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица,
организација ватрогасне службе и друга питања од значаја за систем заштите од пожара, уређују се Законом, Законом о полицији, Законом о ванредним ситуацијама и прописима донетим на основу тих закона. Као што
је у Закону регулисано, субјекти заштите од пожара дужни су да обезбеде
примену планова заштите од пожара и других аката, као и да ангажова-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

86

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

њем расположивих људских и материјалних ресурса учествују у гашењу
пожара и спасавању људи и имовине угрожених пожаром, поштујући следећа начела: начело заштите, начело превенције, начело сталности, начело јачања свести, начело јавности, начело сарадње, начело солидарности,
начело одговорности. Кроз визију и мисију Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и Стратегија развија систем заштите од пожара. Такође, Стратегија проналази свој развој и кроз Стратегију развоја Министарства унутрашњих послова 2011-2016. године (члан 7.
тачка 1) Закона о полицији).
1. 2. Институционални оквир
Субјекти заштите од пожара су државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва и друга
правна и физичка лица. Субјекти заштите од пожара планирају, финансирају, организују, спроводе и контролишу заштиту од пожара у циљу
спречавања избијања и ширења пожара, откривања и гашења пожара,
спасавања људи и имовине, заштите животне средине, утврђивања и
отклањања узрока пожара, као и пружања помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром. Такође, подстичу, усмеравају и обезбеђују
јачање свести о значају заштите од пожара кроз систем образовања и
васпитања, научно- истраживачког и технолошког развоја, усавршавања у
процесу рада, јавног информисања.
2. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ЦЕЛИНИ, ПО ОБЛАСТИМА И ПРОСТОРНИМ
ЦЕЛИНАМА СА ПРИОРИТЕТНИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ
Основни циљ Стратегије је стварање нових и унапређење постојећих услова за свеукупан привредни и социјални напредак на бази дугорочног унапређења заштите од пожара. На основу тога, полазећи од концепта одрживог развоја, Стратегија такође има за циљ и увођење заштите од пожара у све друге стратегијске планове Републике Србије, а самим тим и интеграцију заштите од пожара у све области целовите стратегије Републике
Србије, а касније у целокупну политику, програм и све развојне планове и
пројекте.
Области и просторне целине Стратегије у којима треба остварити организационо-техничке циљеве заштите од пожара су:
– нормативна регулатива,
– превентивна заштита,
– реактивно деловање,
– област сарадње свих фактора, а посебно сарадња са међународним чиниоцима,
– сагледавање капацитета у знању, вештинама и потребној опремљености.
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Осврћући се на основну стратегијску област дефинисану као нормативно
уређење заштите од пожара, поставља се и њен циљ који треба достићи, а
то је усвајање нове законске и подзаконске регулативе. Критеријум за то је
усаглашеност са међународним, а пре свега европским прописима и стандардима. У области превентивне заштите постојећи ситем превентивне
заштите треба унапредити са посебним освртом на метеоролошки мониторинг и његову повезаност са заштитом од пожара. Критеријум за постизање напретка у овој области је анализа успешности свих чинилаца од
којих зависи стање заштите од пожара. Реактивно деловање огледаће се
кроз функционалну интеграцију свих служби, побољшање сарадње и координације у размени битних информација и унапређењу брзине и ефикасности реаговања. То подразумева примену критеријума да све службе,
које на нивоу државе обављају задатке из заштите од пожара, морају бити
управљане са једног места са створеним техничко-организационим условима и опремом потребном за брзу размену информација и адекватно
реаговање.
У области сарадње потребно је радити на побољшању постојеће међународне и регионалне сарадње уважавајући критеријум адекватног управљања кризама кроз курсеве, тренинге и развијање регионалних програма.
Област Стратегије која се односи на капацитете усмерена је на побољшање
нивоа знања и техничке опремљености субјеката заштите од пожара и
развијање безбедносне културе грађана. Критеријум кроз који ће се препознати напредак је број и квалитет одржаних скупова и семинара на којим ће се усвајати и презентовати нова и унапређивати постојећа знања,
затим критеријум кадровске попуњености и адекватне опремљености свих
ватрогасно-спасилачких јединица материјално-техничким средствима, а
нарочито за реаговање код инцидената са опасним материјама. Систем
информисања о свим претњама које утичу на пожарну безбедност треба
такође учинити ефикаснијим, тако да све информације у вези ових ризика
буду благовремено доступне.
Критеријуми за спровођење заштите од пожара садржани су такође у
постојећој техничкој регулативи, као на пример: Правилник за заштиту
складишта од пожара и експлозије (Службени лист СФРЈ, број 25/87),
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од
пожара (Службени лист СФРЈ, број 7/84), Правилник о изградњи постројења за течни и нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (Службени лист СФРЈ, бр. 24/71 и 26/71), Правилник о изградњи
станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и
претакању горива (Службени лист СФРЈ, број 27/71), и друго. Од приоритетног значаја у погледу утврђивања постављених критеријума заштите од
пожара у правилницима су наведени нарочито најугроженији објекти по
питању избијања пожара и експлозија, као што су постројења за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности и гасова, објекти у
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којима се окупља и борави велики број људи, индустријски објекти од капиталног значаја за Републику Србију, наменска индустрија и друго.
3. СТРАТЕГИЈСКЕ ОБЛАСТИ
Ситуационом анализом (Анекс) утврђене су приоритетне стратегијске
области које су у претходном делу поменуте. Такође, кроз помињање стратегијких области дати су и основни критеријуми кроз које се сагледава
постизање постављених циљева:
3. 1. Нормативни оквир
Специфични циљ 1: Донета нова законска решења
Прихватање и примена међународних, пре свега европских, као и националних стандарда и прописа у области заштите од пожара обезбедиће
добро регулисану превентивну заштиту и могућност брзе и адекватне
интервенције. У току су измене превазиђених законских решења, којима
ће се ближе дефинисати превентивне активности, а које се спроводе у фази израде и доношења урбанистичких планова, израде пројектне документације за изградњу нових објеката, прегледа објеката по завршетку
изградње и прегледа у току експлоатације. Поред закона који су донети, а
односе се на област заштите од пожара, законодавне активности биће
усмерене на доношење закона којима ће се, између осталог, дефинисати
активности у области производње и промета експлозива и других опасних
материја, као и начин складиштења опасних материја, запаљивих течности и гасова. Такође, активности ће бити усмерене и на доношење техничких прописа којима ће се дефинисати мере заштите од пожара у јавним и
индустријским објектима.
3. 2. Превентивна заштита
Специфични циљ 2: Унапређен систем превентивне заштите
Специфични циљ 3: Унапређен метеоролошки мониторинг и прогноза
метеоролошких услова за појаву пожара у шумским подручјима
Успостављање система заштите од пожара који се превасходно заснива на
превентивном деловању свих грађана и институција и надзору државних
органа у области заштите од пожара је приоритетан циљ.
Министарство унутрашњих послова има законску обавезу да координира
рад свих субјеката система заштите од пожара по питањима организације,
планирања, припреме и спровођења мера и активности превенција и
смањења ризика од пожара. Последице техничких и технолошких несрећа
у производњи, складиштењу, промету и у транспорту опасних материја у
друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају стални су без-
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бедносни ризици за становништво и материјална добра. Законом и прописима донетим на основу Закона, створен је добар оквир за примену мера заштите како приликом планирања, односно пројектовања и извођења
објеката, тако и кроз периодични надзор. На јасан начин дефинисани су
садржаји пројеката заштите од пожара и овлашћења и лиценце за њихову
израду, као и овлашћења за пројектовање и извођење посебних система
заштите од пожара: система за дојаву пожара, система за гашење пожара,
система за детекцију експлозивних гасова и пара, система за одвођење
дима и топлоте насталих у пожарима, као и анализе зона опасности када
су у питању простори угрожени запаљивим гасовима, парама запаљивих
течности и експлозивним прашинама.
Закон обавезује органе јединице локалне самоуправе и државне органе,
као и правна лица прве и друге категорије угрожености од пожара, да обезбеде спровођење мера заштите од пожара и надзор над њиховим спровођењем, доношењем планова заштите од пожара Обавеза привредног
или другог правног лица, као и дефинисање и израда одговарајуће планске документације за заштиту од пожара на свим нивоима, обезбеђује
успешно управљање и руковођење активностима заштите од пожара.
Сагласно одредбама Закона о шумама (Службени гласник Републике
Србије, број 30/10), јавна предузећа дужна су да врше превентивну заштиту шума, односно чување и осматрање шума, одржавање објеката и опреме за противпожарну заштиту и др. Превентивно деловање у погледу
заштите од пожара спроводи се и при урбанистичком планирању,
изградњи и реконструкцији објеката, контроли пројеката и техничком
прегледу објеката, односно издавању употребне дозволе, као и приликом
локацијског одређивања за објекте у којима се складиште, производе и
дистрибуирају експлозивне материје, запаљиве течности и гасови. У том
смислу, основ за примену прописаних превентивних мера чини Закон о
планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09,
81/09, 64/10 и 24/11) и Закон.
Заштита од техничко-технолошких несрећа уређена је Законом о ванредним ситуацијама и то за транспорт опасних материја у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају. Законом су дефинисане опште
обавезе привредног друштва које обавља активности у којима су присутне
опасне материје у прописаним количинама, као и надлежности државних
органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе. Поред закона
и прописа који су донети, а односе се на област заштите од пожара, превентивне активности биће усмерене на, између осталог, прописе којима ће
се на још безбеднији начин уредити грађење објеката, складиштење хемијског отпада, промет и употреба пиротехничких средстава, као и дефинисана пожарно климатска подручја у Републици Србији.
3. 3. Реактивно деловање
Специфични циљ 4: Обезбеђена функционална интеграција свих служби
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Специфични циљ 5: Побољшана сарадња, координација и расположивост
информацијама
Специфични циљ 6: Унапређена брзина и ефикасност реаговања
Министарство унутрашњих послова организује и координира рад ватрогасно- спасилачих јединица на целој територији Републике Србије и спроводи решења којима се постиже боља ефикасност у раду, прати нова
техничка достигнућа из домена своје надлежности, анализира резултате
рада, предлаже нивое техничке опремљености јединица и обезбеђује адекватне услове за рад и смештај јединица. Законом о ванредним ситуацијама прописано је оснивање Службе 112 која као субјекат система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, обавља следеће
задатке: примање позива у помоћ, рано упозоравање, обавештавање и
узбуњивање становништва, надлежних органа, привредних друштава и
других правних лица у зони угрожености, као и снага заштите и спасавања, обезбеђење јединственог комуникационо-информационог система,
обезбеђење функционалне интеграције служби од интереса за заштиту и
спасавање и управљање у ванредним ситуацијама, али обезбеђује и међународну размену података у овој области. Осим пожара који се догађају у
урбаним срединама и индустријским зонама као посебан проблем издвајају се пожари на отвореном простору, нарочито шумски пожари, јер се
они дешавају далеко од комуникација и у тешко приступачним пределима, где често нема одговарајућих водотокова и изворишта потребних за
гашење пожара и откривају се углавном када достигну веће размере.
Значајан ризик представљају и техничко-технолошки хемијски акциденти
и несреће у којима ефекти дејстава опасних материја могу захватити не
само територију Републике Србије већ и суседне земље. Обезбеђивање
услова за ефикасно управљање кризном ситуацијом изазваном пожаром
представља приоритет, тако да ће активности бити усмерене на, између
осталог, унапређење ефикасности у евакуацији људи и имовине, располагању информацијама од значаја за рано откривање пожара, брзину доласка ватрогасно- спасилачких јединица на место догађаја, смањење дужине
трајања интервенција, као и обнављање екосистема у области захваћеној
пожаром у оквиру санације терена.
3. 4. Сарадња
Специфични циљ 7: Унапређена међународна и регионална сарадња
Министарство унутрашњих послова учествује у иницијативама регионалних и међународних организација на пољу ванредних ситуација и управљања кризама. И поред до сада остварене сарадње потребно је успоставити интензивнију сарадњу са међународним субјектима ради сталне разме-
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не искустава и указивање на најбоља практична искуства, разне видове
едукација, курсева и тренинга, развијање регионалних програма и сл.
3. 5. Капацитети
Специфични циљ 8: Побољшано знање и техничка опремљеност субјеката
заштите од пожара
Специфични циљ 9: Развијена безбедносна култура грађана
Услед географског положаја који Република Србија заузима у овом делу
Европе одвија се најфреквентнији саобраћај. Очекује се и повећање речног саобраћаја и превоз разних материјала као најјефтинијег начина
транспорта међу којима су и опасни терети. Повећање степена безбедности на тим коридорима постаје приоритет, те је неопходно додатно
техничко опремање кључних ватрогасно-спасилачких јединица техничком опремом и опремом за реаговање у случају акцидената са опасним
материјама на свим теренима, као и допунска специјалистичка обука
припадника тих јединица. Са аспекта ефикасности функционисања свих
видова саобраћаја – транспорта, заштите окружења и безбедности, стање
возног парка има изузетан значај. Неопходно је обезбедити возила која у
погледу техничких услова испуњавају захтеве европског законодавства.
Сложеност и озбиљност различитих интервенција ватрогасноспасилачких јединица указују на то да је њихова спремност и опремљеност за брзо и адекватно реаговање примарна претпоставка успешности у
заштити и спасавању људи и материјалних добара, а поготову у случајевима гашења пожара већих размера и санирања њихових последица. Зато
је потребно интензивирати рад на кадровској попуњености и техничкој
опремљености ових јединица, као и стручном усавршавању и оспособљавању радника.
Број ватрогасца-спасилаца у Републици Србији је испод европских стандарда, којима се предвиђа да на хиљаду становника долази један ватрогасац. Број извршилаца требало би да буде сразмеран броју интервенција
и територији коју штите, као и броју становништва. Деловање ватрогасноспасилачих јединица усмерено је у 77% случајева на активности гашења
пожара и санирања последица насталих након експлозија, а у 20,5% случајева на спасавању грађана и њихових добара и осталим интервенцијама.
Ефикаснији систем информисања о свим присутним опасностима и ризицима ствара боље услове за ефикаснију заштиту живота и здравља људи,
животиња, материјалних добара и за очување животне средине, тако да ће
активности у овом сегменту бити усмерене на, између осталог, повећање
броја ватрогасаца-спасилаца у складу са стандардима Европске уније, јачање капацитета усавршавањем и набавком опреме ради унапређења
области заштите и спасавања, као и на едукацију грађана, бољу информисаност, оспособљност и одговорност за спровођење мера заштите од пожара.
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4. УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПРИВРЕДНИХ,
ТЕХНИЧКИХ, ТЕХНОЛОШКИХ, ЕКОНОМСКИХ И ДРУГИХ МЕРА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Услови за примену најповољнијих мера за заштиту од пожара дефинишу
се кроз прихватање и имплементацију европских стандарда, прописа и
праксе развијених земаља у домаће законодавство. Активности на испуњењу ових услова Министарство унутрашњих послова ће спроводити самостално, односно у сарадњи са другим министарствима заинтересованим
за уређење ове материје. Приоритет у овом процесу биће доношење нових
и усклађивање постојећих закона у области заштите од пожара експлозија, као и подзаконских аката потребних за њихово спровођење. У сарадњи
са овлашћеним државним институцијама које се баве стандардизацијом,
усвајањем нових стандарда ствараће се услови за примену најповољнијих
привредних, техничких, технолошких, економских и других мера за заштиту од пожара сходно примени стандарда у развијеним земљама. Поред
овог услова, инсистираће се и на унапређењу управљања и руковођења у
организационим јединицама Министарства унутрашњих послова са циљем трансформације у модерну, ефикасну и ефективну службу, у складу са
европским стандардима и моделима.
Радиће се на јачању свести о значају противпожарне заштите субјеката
заштите од пожара, односно прихватању заштите од пожара не као обавезе, већ као начина за побољшање нивоа опште безбедности, пре свега кроз
систем образовања и васпитања, научно-истраживачког и технолошког
развоја, усавршавања у процесу рада и јавног информисања. Ствараће се и
унапређивати механизми за обавештавање јавности о стању заштите од
пожара. Разрађиваће се начини размене информација и уклађивати активности од значаја за протипожарну заштиту.
5. ДУГОРОЧНЕ И КРАТКОРОЧНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ИЗБИЈАЊА,
УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА
МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Дугорочне мере за спречавање избијања и ублажавања последица пожара
оствариће се дефинисањем мера кроз прописе и имплементацију ових
мера у документе просторног и урбанистичког планирања у сарадњи са
органима надлежним за њихово доношење. Инсистираће се на обучавању
и опремању служби заштите од пожара према условима предвиђеним
важећим прописима. Сарађиваће се са надлежним државним органима на
успостављању система за издавање исправа о усаглашенсти са техничким
захтевима садржаним у прописима.
Дугорочне и краткорочне мере за спречавање избијања и ублажавања
последица пожара су предмет обавеза које морају бити спроведене прили-
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ком планирања, изградње и одржавања објеката уз уважавање свих параметара везаних за економске прилике и друго, и то:
– дефинисањем мера заштите од пожара у планским документима,
– дефинисањем мера заштите од пожара у поступку постављања објеката,
– дефинисањем мера заштите од пожара у документацији за изградњу
објеката,
– налагањем извршења мера за спровођење заштите од пожара и експлозија и одређивањем рокова.
Контрола спровођења дугорочних и краткорочних мера са аспекта угрожености од пожара и експлозија вршиће се путем давања услова за израду
планских докумената, сагледавањем мера заштите од пожара приком
изградње објеката и инспекцијским надзором, како приликом градње
тако и приликом експлоатације објеката. Дугорочне мере ће се спроводити применом Закона кроз давање услова, сагласности и налагање мера по
испитном поступку, а краткорочне мере ће се спроводити применом Закона кроз кроз давање услова, сагласности, налагање мера по скраћеном
поступку према Закону о општем управном поступку. Краткорочне и дугорочне мере за ублажавање последица насталих пожара предвиђају се
кроз доношење санационих планова након пожара.
Једна од дугорочних мера биће и сагледавање усклађености услова правних и физичких лица која се баве системима заштите од пожара са новим
решењима у прописима. Константно усавршавање радника на пословима
превентивне заштите од пожара путем реализације основних и специјалистичких курсева и семинара је такође дугорочна мера, као и опремање и
унапређење рада свих ватрогасно-спасилачких јединица у циљу ефикасаног одговора на последице пожара и експлозија. Изградња објеката за
адекватан смештај стручних служби у оквиру државних органа је дугорочног карактера, као и едукација припадника ватрогасно-спасилачких
јединица у складу са тенденцијама развијених земаља у спровођењу мера
заштите од пожара, спасавања људи и имовине, спречавања и сузбијања
других техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода. За
потребе реализације изградње објеката за адекватан смештај стручних
служби у оквиру државних органа (ватрогасно-спасилачке јединице и
слично), у сарадњи са надлежним службама за израду планских докумената, потребно је дефинисати места за постављање објекта кроз мрежу
објеката која ће испуњавати све потребне услове за брзу интервенцију и
благовремено реаговање. У дугорочном периоду предвиђа се измештање
садржаја погона који су ван функције и у којима се налазе запаљиве и опасне материје (као што је на пример измештање сумпор дисулфида из
фабрике „Вискоза” у Лозници).
Дугорочне и краткорочне мере за спречавање избијања пожара и ублажавања последица пожара као и контрола спровођења мера заштите од по-
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жара, садрже се и у обиму извршених послова надлежног државног органа. Извршење ових послова мора бити спроведено уз уважавање свих параметара техничких норматива везаних за изградњу, доградњу, употребу,
одржавање, економске прилике и друго. Реализација дугорочних и краткорочних мера заштите од пожара оствариваће се кроз сагледавање
заступљених мера заштите од пожара, како приликом планирања и
постављања, тако и приликом изградње и коришћења објеката. Анализираће се резултати рада свих учесника у систему заштите од пожара и на
основу извршене анализе вршити корекција и унапређење. Пратиће се
постигнут ниво пожарне безбедности како у важећим прописима, тако и у
пракси и предузимати активности за његово унапређење.
6. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Финансијска средства за реализацију циљева Стратегије обезбеђују се из
буџета Републике Србије, јединица територијалне аутономије и јединица
локалне самоуправе, Фонда за ванредне ситуације и других прихода у
складу са законом и другим прописима. Акционим планом биће одређени
рокови и процењени трошкови за реализацију циљева, односно задатака
и активности. С обзиром на то да је Законом предвиђена принудна наплата предвиђених прихода, као и наплата новчане казне за поступање
супротно одредбама Закона, реално је очекивати много бољу наплату наменских прихода Буџетског фонда за ванредне ситуације, а самим тим и
остваривање већих средстава која ће се улагати у област ванредних ситуација и заштиту од пожара.
7. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Ради унапређења стања у области заштите од пожара неопходно је континуирано праћење и оцењивање реализације дефинисаних циљева. На овај
начин могући проблеми настали у спровођењу Стратегије детаљније ће се
анализирати и бити предложене адекватне измене. Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације, припремиће Акциони
план којим ће се детаљно разрадити циљеви Стратегије. Акционим планом утврдиће се активности, задаци, носиоци активности, финансијска
средства и рокови. Ради праћења спровођења Стратегије Влада ће основати одговарајуће радно тело.
8. АКЦИОНИ ПЛАН
Акциони план за спровођење ове стратегије Влада ће утврдити у року од
шест месеци од дана објављивања Стратегије.
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9. ЗАВРШНИ ДЕО
Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”. 05
Број: 217-1626 /2012-001
У Београду, 9. марта 2012. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
др Мирко Цветковић
Анекс
ОПИС И ОЦЕНА СТАЊА У ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
У складу са Одлуком Владе Републике Србије од 5. марта 2009. године о
потреби стварања интегрисаног система за управљање у ванредним ситуацијама у оквиру Министарства унутрашњих послова и Закључком Владе
Републике Србије од 25. јуна 2009. године о систематизацији радних
места у оквиру Министарства унутрашњих послова, Сектор за заштиту и
спасавање Министарства унутрашњих послова реорганизован је у Сектор
за ванредне ситуације. Поред Управе за превентивну заштиту и Управе за
ватрогасно-спасилачке јединице формиране су и две нове организационе
јединице – Управа за управљање ризицима и Управа за цивилну заштиту,
као и Национални тренинг центар у којем ће се едуковати и обучавати
припадници професионалних и добровољних ватрогасно-спасилачких
јединица, као и припадници специјализованих јединица цивилне заштите. У Управи за цивилну заштиту, у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, као посебан задатак
цивилне заштите спроводи се заштита и спасавање од пожара и експлозија. С тим у вези, у јулу 2010. године из Управе за ванредне ситуације Министарства одбране, преузето је 477 радника, који су распоређени у наведене две новоформиране управе. Превентивно деловање у погледу заштите од пожара спроводи се и при урбанистичком планирању, изградњи и
реконструкцији објеката, контроли пројеката и техничком прегледу објеката, односно издавању употребне дозволе, као и приликом локацијског
одређивања за објекте у којима се складиште, производе и дистрибуирају
експлозивне материје, запаљиве течности и гасови. У том смислу, основ за
примену прописаних превентивних мера чини Закон о планирању и
изградњи (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и
24/11) и Закон.
Са аспекта заштите од пожара и експлозија велику потешкоћу код
изградње објеката и даље кроз вршење периодичног надзора представљало је то што нису на најјаснији начин били прописани услови по којима се
објекти граде, обавеза уградње појединих инсталација, односно сигурносних система у сложенијим објектима, као и то да елаборат заштите од
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пожара није био равноправан са осталом пројектном документацијом.
Законом и прописима донетим на основу Закона, створен је оквир за концизнију примену мера заштите како приликом планирања, односно пројектовања и извођења објеката, тако и кроз периодични надзор. На јасан
начин дефинисани су садржаји пројеката заштите од пожара и овлашћења и лиценце за њихову израду, као и овлашћења за пројектовање и извођење посебних система заштите од пожара (система за дојаву пожара,
система за гашење пожара, система за детекцију експлозивних гасова и
пара, система за одвођење дима и топлоте насталих у пожарима, као и
анализе зона опасности када су у питању простори угрожени запаљивим
гасовима, парама запаљивих течности и експлозивним прашинама). Закон обавезује органе јединице локалне самоуправе и државне органе, као
и правна лица прве и друге категорије угрожености од пожара, да обезбеде спровођење мера заштите од пожара и надзор над њиховим спровођењем, доношењем планова заштите од пожара на које Министарство унутрашњих послова даје сагласност.
Објекти, земљишта и делатности се према угрожености од пожара разврставају у три категорије – са високим, повећаним и извесним ризиком од
избијања пожара. За објекте прве и друге категорије угрожености од пожара, министар унутрашњих послова прописује оснивање и потребну
техничку опремљеност индустријске ватрогасне јединице и број лица
стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара, док послове
заштите од пожара у објектима посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије, обављају надлежни војни органи, под условом које прописује министар одбране. У Министарству одбране у току је
израда норматива средстава и инсталације за гашење пожара, као и
ватрогасне опреме. Планира се успостављање јединственог система интегрисане заштите људских и материјалних ресурса одбране који би обухватио све делатности. Овај систем би обухватио правну регулативу, техничке
прописе и нормативе средстава и опреме, специфичне за делатност Министарства одбране и Војске Србије, потпуно нову и на захтевима законских одредби израђену организациону структуру стручних лица, служби и
ватрогасних састава у Војсци Србије, оспособљавање стручних лица и непосредних руководилаца у Министарству одбране и командног кадра у
Војсци Србије, потребна финансијска средства, сарадњу са свим субјектима заштите у земљи и сарадњу на међународном плану. С обзиром на мисију Војске Србије која се односи на заштиту грађана, материјалних добара и животне средине у случају природних и других несрећа већих размера у којима су на одређеној територији угрожени животи људи и њихова
материјална добра, јединице Војске Србије на захтев органа надлежних за
заштиту и спасавање људи и материјалних добара, могу се ангажовати на
пружању помоћи становништву, у складу са посебним законом. Капацитети које је могуће ангажовати у наведеним случајевима су јединице Војске
Србије за атомско биолошку и хемијску одбрану (АБХО) и састави Војно-
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медицинске академије (ВМА) надлежни за екотоксиколошка истраживања.
Као и сви други друштвени субјекти и Војска Србије је суочена са протоком времена и усавршавања система заштите од пожара у складу са стандардима у свету. Недостатак новца у буџету за опремање током дугог
низа година утицао је на старост возног парка ватрогасних возила и квалитет ватрогасне опреме, као и оспособљавање стручних лица за обављање послова организовања и планирања заштите од пожара.
1. Начин изазивања и узрок настајања пожара и експлозија
Број пожара и експлозија на грађевинским објектима у приватној својини
је најчешћи у сеоским домаћинствима где Министраство унутрашњих
послова нема надлежност у налагању примене мера заштите од пожара.
Највећи број пожара и експлозија изазван је услед нехата и непажње грађана што указује на недовољну безбедносну културу грађана, посебно када
је у питању предузимање превентивних мера заштите од пожара. Поред
неправилног коришћења отвореног пламена, најчешћи узрок пожара и
експлозија је неисправна електрична инсталација, кратак спој или преоптерећеност електричних проводника. У периоду 2005-2009. године са намером је изазвано укупно 2. 656 пожара и експлозија. Последњих година
дошло је до повећања броја намерно изазваних пожара и експлозија, који
задиру и у сфере криминогене делатности, као метод застрашивања
супротстављених криминогених група и појединаца. Са безбедносног
аспекта, важно је сагледати и то да пожаре све чешће изазивају психички
оболела лица, као и лица која су склона извршењу самоубиства. У свим
ситуацијама када су у питању паљевине (намерно изазвани пожари), од
стране инспекцијских органа Министарства унутрашњих послова уз увезивање надлежних линија рада и судских органа предузимају се мере дефинисане Кривичним законом.
2. Пожари и експлозије на отвореном простору
И поред предузимања низа превентивних мера заштите од пожара и
експлозија само у 2009. години регистровано је 21. 567 пожара и 44
експлозије, на грађевинским објектима - 10. 724, на отвореном простору 14. 878 и у сабраћајним средствима - 2. 764 пожара (подаци доступни из
евиденције ватрогасно- спасилачких јединица образац ДОГ 1) /1. Узрок
великом броју пожара на отвореном простору лежи у људском фактору
услед немарности грађана приликом спаљивања остатака обраних житарица или другог отпада.
2. 1. а) Шумски пожари
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Преко 33. 000 хектара под шумом и ниским растињем било је захваћено
великим бројем пажара током јула и августа 2007. године. У гашењу пожара остварена је ефикасна заједничка активност ватрогасно-спасилачких
јединица из већине градова у Републици Србији. На отвореном простору
учествовали су припадници Министарства унутрашњих послова, припадници Војске Србије, радници ЈП „Србијашуме” и мештани пожарима
захваћених подручја, као и специјални руски авион за гашење шумских
пожара уступљен од стране Министарства за ванредне ситуације Руске
Федерације. Имајући у виду искуства са великим бројем пожара на отвореном простору Министарство унутрашњих послова предузело је бројне
активности на превентивној припреми у заштити од пожара у летњој сезони. Реализована је обука припадника Жандармерије из области заштите
од пожара и припадника Хеликоптерске јединице Војске Србије за гашење шумских пожара, коришћењем мобилних базена за воду на аеродрому
у Нишу, а остварени су и непосредни контакти са представницима Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и директорима националних паркова: „Фрушка гора”, „Тара”, „Ђердап” и „Копаоник”.
Од укупне површине територије Републике Србије 29,1% налази се под
шумом, што нашу земљу чини средње шумовитом. Иако је на подручју
западне Србије изражено присуство четинара, највећи број пожара се дешавао на подручју источне Србије, где су заступљеније лишћарске врсте.
Шумама у државном власништву газдују јавна предузећа: „Србијашуме”,
„Војводинашуме”, национални паркови: „Фрушка Гора”, „Тара”, „Ђердап”,
„Копаоник” и „Шар планина”, Шумарски факултет, ЈКП Борјак, итд. У
приватним шумама стручно - 1 Од јануара 2010. године, примењује се нов
начин статистичког евидентирања догађаја и активности у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на основу апликације „ДОГ”, у
који се уносе све активности Сектора везане за пожаре и експлозије, независно од тога да ли је извршен увиђај, тако да се у овој анализи могу поредити статистички показатељи само за период од 2005. до 2009. године,
када су се догађаји из ове области евидентирали искључиво на основу
извршеног увиђаја. теренске послове врше јавна предузећа која газдују
државним шумама на том подручју.
Корисници шума – јавна предузећа доносе планове заштите шума од пожара, за шуме свих својинских облика у обухваћеном подручју, који садрже оперативне карте дејствовања у случају пожара, као и пасивна и активна дежурства на откривању и благовременом јављању о настанку шумских
пожара, на које сагласност даје Министарство унутрашњих послова и Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. Посебна
угроженост шума од пожара дефинисана је у планским документима за
газдовање шумама, те је тим шумама дефинисан и одговарајући начин
газдовања. Такође, корисници шума имају организовану чуварску службу,
односно екипе обучене и трениране за гашење шумских пожара, као и
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редовно осматрање, јављање и узбуњивање, које је у периодима критичним за избијање шумских пожара ојачано 24-часовним дежурствима. Обавеза корисника шума је брзо уочавање пожара, брз долазак на локацију
и започињање гашења у иницијалној фази. Корисник шума дужан је да о
настанку пожара одмах обавести најближу ватрогасно-спасилачку јединицу и Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, односно надлежни орган аутономне покрајине.
Сагледавајући тренутно стање, може се констатовати да је:
• недовољна повезаност свих субјеката који спроводе правну регулативу
која се односи на заштиту шума од пожара; слаба и неадекватна материјално - техничка опремљеност свих субјеката у спровођењу мера
заштите шума од пожара; недовољна информисаност становништва о
проблему и значају шумских пожара; немогућ приступ у случају
интервенције великим комплексима шума, услед неадекватне путне
мреже; недостатак радне снаге за спровођење превентивних и посебно
репресивних мера заштите шума од пожара (смањен број запослених
услед реструктурирања јавних предузећа и других институција, редуковано становништво на знатном пространству брдских и планинских
комплекса шума услед депопулације и миграције); недовољна комуникација, односно повезаност свих субјеката у спровођењу превентивних и репресивних мера заштите шума од пожара на терену. У приватном власништву у Републици Србији налази се око 50% шума. Проблеми у спровођењу мера заштите ових шума јављају се и услед: уситњености поседа и великог броја власника; нерешених имовинскоправних односа власника шума и неажурности катастарских података,
па се често не зна прави власник шума; немогућности комуникације са
власницима шума, с обзиром да су сагласно прописима сами дужни да
штите своју имовину; великог броја старачких домаћинстава која нису
у могућности да спроводе мере заштите, итд.
2. 2. б) Заштита стрних усева од пожара
За време извођења жетвених радова на сетвеним површинама само у
2009. години пожарима на отвореном било је захваћено 1. 146,764. 149,74
ари (1,146 км2) и интервенисано је на 2. 133 пожара на површинама под
житарицама, углавном на подручју Аутономне покрајине Војводине. Имајући у виду опасност од настајања пожара на пољопривредним усевима и
механизацији у току извођења жетвених радова, Министарство унутрашњих послова сваке године, почев од 2002. године, налаже спровођење
превентивних мера у оквиру акције под називом „Жетва”, са циљем да се
пре отпочињања и у току жетвених радова избегну неправилности из ранијих година, односно обезбеди обављање ових послова без ризика од
настанка пожара. Законом и Законом о пољопривредном земљишту
(Службени гласник Републике Србије, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) су на јасан начин дефинисане превентивне мере. Пре извођења жетвених радова
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остварује се сарадња са пољопривредним газдинствима која учествују у
жетви, као и сарадња са пољопривредним предузећима која врше откуп и
складиштење житарица. Њима се налаже обавеза сачињавања плана заштите стрних усева од пожара, преглед механизације којом ће се изводити
жетвени радови, обука свих радника који ће учествовати у жетви и организовање служби за осматрање и обавештавање током трајања жетве.
Такође,налаже се да пољопривредне организације формирају штабове за
жетву, са којима ватрогасно-спасилачке јединице спроводе координисану
активност. У насељима у којима не постоје пољопривредна газдинстава, у
циљу превенције од пожара у току извођења жетвених радова, активност
се одвија заједно са органима јединица локалне самоуправе, Ватрогасним
савезом и пољопривредним предузећима. Грађани се преко средстава јавног информисања редовно упозоравају на опасност од неконтролисаног
спаљивања сламе после жетве и ложења ватре на отвореном простору у
близини шумских комплекса и са мерама које је неопходно предузети како би се ови радови безбедно изводили. У смислу превентивног деловања,
посебно треба истаћи налагање мера кроз инспекцијске надзоре на
местима на којима се суше и складиште житарице (сушаре и силоси). И
поред спроведених превентивних мера број пожара на површинама под
житарицама је нарочито повећан у 2007. и 2008. години, што је последица немарности грађана при спаљивању остатака од пожњевених житарица на својим њивама, са којих се ватра неконтролисано ширила и на парцеле под житарицама. У овим пожарима највише страдају старија лица,
која не успевају да се заштите од ватре која се неконтролисано шири.
3. Заштита од пожара у цивилном ваздухопловству
Посебна брига о безбедности у ваздушном саобраћају остварује се путем
регулативе коју у овој области доноси Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије. Доношењем Правилника о ватрогасноспасилачкој служби и обезбеђењу на аеродромима (Службени гласник
Републике Србије, број 93/09) у потпуности су имплементирани међународни прописи и препоручене праксе из области заштите од пожара на
аеродромима. Цивилно ваздухопловство Републике Србије испуњава све
међународне прописе у области заштите од пожара, а инспекцијски надзор заштите од пожара на аеродромима, хелиодромима и летилиштима
врши Директорат цивилног ваздухопловства, који је у периоду 2005-2009.
година извршио 193 инспекције на међународним аеродромима у Републици Србији. Ватрогасно-спасилачке службе на аеродромима у Републици Србији испуњавају најстрожије захтеве које прописује међународна
регулатива и препоручена пракса, намењена цивилном ваздухопловству.
Ватрогасно- спасилачке службе на међународним аеродромима у Републици Србији сачињавају јединице које се финансирају из средстава предузећа у којима раде. Комплетно опремање опремом, средствима за гашење пожара, опремање особља личном заштитном опремом и друго,
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врши се из средстава тих предузећа. Едукација особља ватрогасноспасилачке службе за рад на аеродромима у Републици Србији обавља се у
специјализованим школским центрима лоцираним на аеродромима у
Београду и Нишу. Ови центри су верификовани за рад од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и у погледу техничке
опремљености и наставног особља испуњавају све прописане услове.
Ватрогасно-спасилачке службе на међународним аеродромима у Републици Србији су делимично оспособљене за интервенције и потенцијалне
ризике при транспорту опасног терета ваздушним саобраћајем, тако да је
неопходно у наредном периоду посебну пажњу посветити оспособљавању
особља и техничкој опремљености. Један од приоритета је изградња квалитетног полигона за практичну обуку ватрогасно-спасилачких служби за
рад на аеродромима у Републици Србији, према европским критеријумима.
Пожари у затвореном простору
а) Заштита од пожара у вишеспратним стамбеним и пословно – стамбеним објектима
Стање мера заштите од пожара на објектима у надзору није у потпуности
задовољавајуће. Процес прибављања употребне дозволе објеката омогућава сагледавање и примену мера заштите од пожара и експлозија при
изградњи објеката и то кроз обавезу прибављања сагласности на техничку
документацију и контролу спроведености предвиђених мера заштите од
пожара пре него што се изда употребна дозвола за објекат. Ово представља темељ за примену мера заштите од пожара при изградњи објеката.
Међутим, евидентан је и један велики број објеката који је изграђен у периоду пре доношења Закона, односно објеката у којима нису на адекватан
начин примењене мере заштите дефинисане законом и техничким прописима. Заштита од пожара у стамбеним и пословно-стамбеним објектима такође је незадовољавајућа, а посебно у онима који су старије градње.
Електричне и димоводне инсталације непрописно се одржавају, оштећују
и отуђује се опрема и средства за гашење. Такође, врши се надградња без
сагласности на техничку документацију, или је она дата, а током изградње
објекат је прерастао у категорију високих објеката, при чему се није водило рачуна о мерама заштите од пожара. Посебан проблем се јавља и код
бесправно изграђених објеката.
Већини вишеспратних стамбених зграда недостају приступни путеви за
ватрогасно-спасилачка возила у случају пожара. Често се као проблем
јавља и недовољан капацитет јавне водоводне мреже или недовољан број
ватрогасних возила за рад на висини. Гашење пожара у подрумским просторијама има своје специфичности, у погледу самог гашења и у погледу
заштите људи. Положај подрумских просторија је такав да се у њима
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задржава дим и продукти сагоревања, могу бити у више етажа, преграђени на разне начине и са најразличитијим материјама које се складиште.
б) Заштита од пожара и експлозија у јавним објектима
Инспекцијским надзором обухваћени су јавни објекти где се окупља и
задржава већи број људи (угоститељски објекти, спортски центри, сајамске хале, позоришта, музеји, установе образовања и васпитања, здравствене установе и др. ). Посебан проблем су јавни објекти у којима је извршена
пренамена делова простора, па се тако на пример у спортским центрима
налазе продавнице, канцеларије, магацини, а поједини домови културе
постали су тржни центри са великим бројем малих продавница и већим
бројем власника. Основни захтев у оваквим објектима је да се у случају
опасности и појаве пожара обезбеди сигурна и брза евакуација посетилаца
и запослених, као и спровођење осталих превентивних мера, као што су
обезбеђење приступа ватрогасним возилима, одржавање у исправном
стању хидрантске инсталације за гашење пожара као и расвете у случају
евакуације, увежбаност запослених и др. Отежавајућу околност у овим
случајевима представља и инертност у решавању захтева за покретање
прекршајног поступка од стране судских органа.
в) Заштита од пожара и експлозија у објектима наменске производње
Производни процес у објектима наменске производње одвија се стално уз
појачан ризик од настанка експлозије и пожара. Сходно својим законским
овлашћењима Министарство унутрашњих послова редовно врши инспекцијски надзор са аспекта контроле спровођења и примене мера заштите
од пожара и експлозија у предузећима наменске производње, предузећима која се баве производњом ловачке муниције и магацинима експлозивних материја и иницијалних средстава. Експлозије и пожари до којих је
долазило у предузећима наменске индустрије и поред перманентне контроле примене мера заштите од пожара и примене савремених средстава
дојаве, последица су некомплетности технолошких процеса који се у њима
одвијају, неадекватних смештајних капацитета, неправилног складиштења муниције, експлозива и експлозивних материја у неадекватним објектима и магацинима и пре свега пада техничко - технолошке дисциплине и
слабљења пажње радника. У виду треба имати и чињеницу да је у НАТО
бомбардовању знатан број објеката у којима се одвијала ова производња
порушен, а да су потребе и интереси земље захтевали хитну обнову процеса производње.
г) Заштита од пожара и експлозија у предузећима и фабрикама
Због лошег материјалног стања у многим предузећима присутно је одлагање решавања многих па и најосновнијих захтева превентивне заштите
од пожара. У мањем броју предузећа спроводи се обука радника за посту-
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пање у случају пожара и експлозија према усаглашеном програму обуке,
међутим у већини предузећа обука се спроводи формално или се упоште
не спроводи. Због лошег пословања, недостатка финансијских средстава и
поступка стечаја, многа предузећа су делове простора издавала у закуп,
при чему уговором о закупу није на најбољи начин дефинисана обавеза
спровођења прописаних мера заштите од пожара. Многи објекати изграђени су у близини стамбених зона, без заштитних појасева у односу на
објекте у близини, са малим складишним просторима и неадекватним
приступом за ватрогасна возила. Последњих година већи пожари били су
последица непажње при обављању послова заваривања и резања.
д) Стање заштите од пожара у рудницима
Сви рудници са подземном и површинском експлоатацијом минералних
сировина у Републици Србији су сврстани у прву или другу категорију
угрожености од пожара, на основу констатованог стања, у складу са Законом о заштити од пожара. Један од главних проблема неадекватног стања
противпожарне заштите у рударству је веома лоше финансијско стање у
рудницима, поготово у рудницима са подземном експлоатацијом угља.
Служба заштите од пожара у Рударском басену „Колубара” д. о. о. Лазаревац (у даљем тексту „Колубара”) је организована у складу са решењем Министарства унутрашњих послова од августа 2006. године. Према решењу
„Колубара” је сврстана у прву категорију угрожености од пожара. Превентивна шестомесечна контрола и сервисирање ватрогасних апарата спада у
редовне активности прописане законом. У рудницима РМУ „Рембас” и
РМУ „Соко” редовно се сваких шест месеци врши провера исправности
противпожарних апарата од стране предузећа лиценцираног за ове
послове. Располажу системима и опремом за израду изолационих објеката
у јамама којима се врши изолација старих радова, односно откопаних
простора у циљу спречавања настанка јамских пожара. Цевоводима и другом опремом за гашење пожара покривено је око 80% активних рударских
објеката и просторија у рудницима.
Мере заштите од пожара као и остале превентивно-техничке мере у свим
рудницима Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица”
дефинисане су Планом заштите од пожара који је усклађен са важаћим
прописима. Сви рудници поседују опрему за интервенцију и гашење пожара. На шест месеци врши се провера исправности противпожарних апарата од стране предузећа лиценцираног за ове послове. У јамским
објектима инсталирани су системи и уређаји за гашење пожара. У свим
јамама постоје цевоводи са пратећом опремом за гашење пожара у објектима, просторијама и машинама искључујући електро–постројења за која
су предвиђени противпожарни апарати. Решењем Министарства унутрашњих послова рудници бакра Бор и Мајданпек сврстани су у другу категорију угрожености од пожара. Оба рудника поседују план и правилник
заштите од пожара.
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Пожари изазвани техничко-технолошким несрећама
Поред чињенице да је постигнут завидан ниво технолошке образованости
у руковању опасним материјама кроз процесе индустријске производње,
прераде, складиштења, транспорта и депоновања опасног отпада, у пракси се врло често догађају пожари, односно неконтролисано ослобађање
продуката опасних материја, који својим ефектима угрожавају животе
људи и животну средину. Област заштите од хемијских удеса уређена је
Законом о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и то за операторе СЕВЕСО постројења
(хемијска постројења са већим количинама присутних опасних материја).
Тим законом дефинисане су обавезе оператора, израда одговараће документације (политика превенције удеса, извештај о безбедности, план заштите од удеса, вођење евиденције и регистра о постројењима), обавештавање о удесу, доказивање и давање сагласности наведених докумената и
информисање јавности. Заштита од техничко-технолошких несрећа уређена је Законом о ванредним ситуацијама и то за транспорт опасног терета у друмском, железничком, водном и ваздушном саобраћају, укључујући
утовар и истовар, односно транспорт од и до других превозних средстава
на доковима, пристаништима или ранжирним станицима, транспорт опасних материја цевоводима укључујући и пумпне станице. Законом су дефинисане опште обавезе привредног друштва које обавља активности у
којима су присутне опасне материје у прописаним количинама, као и надлежности државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе.
У циљу адекватног реагова ња на хемијски удес Министарство животне
средине, рударства и просторног планирања је направило уговоре са пет
завода за јавно здравље на територији Републике Србије са основим циљем приправности и ангажовања мобилних екотоксиколошких екипа да у
случају хемијског удеса изађу на терен и изврше неопходна мерења загађења матрикса животне средине. Обавеза мобилне екотоксиколошке јединице је да по позиву овлашћеног инспектора за заштиту животне средине изађу на место где је дошло до хемијског акцидента у току транспорта или на опасним инсталацијама, са могућим штетним последицама по
здравље људи и животну средину и да изврше испитивање, идентификацију и квантификацију загађујућих материја у основним матриксима животне средине, и да одмах након добијања резултата испитивања, Министарству животне средине, рударства и просторног планирања достави
појединачни извештај који садржи процену ризика са предлогом мера
санације. Тренутно у Републици Србији постоје две мобилне екотоксиколошке јединице које су опремљене мобилном опремом за мерење загађења медијума животне средине у случају акцидента. То су Градски завод за
јавно здравље Београд и Завод за јавно здравље Панчево. Министартсво
животне средине, рударства и просторног планирања је у преговорима да
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путем различитих пројеката и инодонација набави још три мобилне екотоксиколошке јединице за заводе у Републици Србији, које представљају
само део оперативних снага за реаговање у случају хемијског удеса на територији Републике Србије.
Други део се односи на интервентне јединице формиране из састава професионалних ватрогасних јединица Министарства унутрашњих послова
које се налазе у центрима градова: Београд, Нови Сад, Ниш, Панчево,
Крагујевац и Суботица. Задатак ових јединица је да реагују на удес мобилним екотоксиколошким јединицама при транспорту опасног терета (изливање, пожар и експлозија), као и у случају индустријских удеса. Стање
организованости и опремљености установа и оперативних снага за реаговање у случају техничко-технолошких удеса мањих и већих размера на
територији Републике Србије делимично задовољава, с тим што су у досадашњем раду уочени следећи недостаци: недовољно познавање и разумевање методологије управљања ризиком; недовољна стручност у изради
процене опасности од удеса, као и израде планова заштите од удеса; неадекватно оспособљавање кадрова за управљање одговором на удес; недовољна опремљеност интервентних - професионалних ватрогасних јединица са одговарајућом опремом за реаговање у случају хемијских удеса
мањих и већих размера – посебно оних при транспорту опасног терета
железничком, друмском и водном саобраћају; неадекватна и недовољна
организациона структура мобилних екотоксиколошких екипа; садашње
стање неорганизованости структура цивилне заштите за реаговање у случају хемијских удеса већих размера на територији Републике Србије; недовољна сарадња и усклађеност планова деловања надлежних органа и
установа од предузећа, општина, градова до Републике у случају техничко-технолошких удеса.
Транспорт опасног терета
Услед географског положаја који Република Србија заузима у овом делу
Европе одвија се најфреквентнији саобраћај. Очекује се и повећање речног саобраћаја и превоз разних материјала као најјефтинијег начина
транспорта међу којима су и опасни терети. Повећање степена безбедности на тим коридорима постаје приоритет па је неопходно додатно
техничко опремање кључних ватрогасно-спасилачких јединица техничком опремом и опремом за хемијске удесе на води, као и допунска специјалистичка обука припадника тих јединица. Са аспекта ефикасности
функционисања друмског транспорта, заштите окружења и безбедности,
стање возног парка има изузетан значај. Неопходно је обезбедити возила
која у погледу техничких услова испуњавају захтеве европског законодавства. Потенцијални ризици се могу предупредити вршењем ефикасног
надзора и контроле свих учесника у транспорту опасног терета.
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Заштита од неексплодираних убојних средстава и хуманитарно разминирање
Конвенцијом о забрани или ограничавању употребе појединих врста класичног оружја за које се може сматрати да има прекомерне трауматске
ефекте или да делује без разлике у погледу циљева – Конвенција ЦЦW,
нормативно су уређени заштита од неексплодираних убојних средстава (у
даљем тексту: НУС) и хуманитарно разминирање. Заштита од НУС обухвата процену опасности, извиђање, обележавање, проналажење, ископавање, обезбеђење, идентификацију, уклањање, транспорт, привремено
складиштење и уништавање НУС. Такође, обухвата послове претраживања и чишћења површина од касетних бомби и других НУС, ископавање и
уништавање неексплодираних авио-бомби, уклањање и уништавање пронађених и пријављених НУС, као и послове израде пројектних задатака,
спровођења контроле и надзора и верификације изведених радова. Као
последица ратова који су вођени на територији и акваторији Републике
Србије имамо за последицу присуство велике количине НУС. Проблем
обележавања и чишћења, уклањања или уништавања НУС на територији
и акваторији Републике Србије утолико је сложенији што су НУС различите конструкције, величине, порекла и што потичу из различитих временских периода почев од балканских ратова, Првог и Другог светског
рата до НАТО интервенције. Проблем са загађеношћу територије Републике Србије са НУС знатно је увећан НАТО бомбардовањем, а последица
тога је присуство неексплодираних авио-бомби и ракетних пројектила
велике масе, као и загађеност територије касетним авио-бомбама.
Велики број НУС, са тенденцијом пораста новооткривених локација,
представља сталну опасност за становништво и животну околину. Досадашња искуства указују на то да ће проблем постојати и наредних неколико деценија. Он ће временом бити још актуелнији, захтеви окружења
ургентнији и одлучнији, а критеријуми и стандарди за његово решавање
оштрији. Велике количине НУС на територији Републике Србије, поред
непосредног угрожавања становништва, за последицу имају и успоравање
или онемогућавање грађевинских радова и немогућност експлоатације
земљишта и могу узроковати одређене правне и политичке проблеме.
Хуманитарно разминирање по међународним стандардима у Републици
Србији, као и у другим земљама у региону, обављају специјализована предузећа и друге организације које су за те послове регистроване, технички
опремљене и кадровски оспособљене. Центар за разминирање доприноси
заштити од пожара организовањем и спровођењем операција хуманитарног разминирања како би се што пре уклониле мине, касетна муниција,
авионске бомбе-ракете и остале врсте НУС као извор опасности за изазивање пожара и препреку за безбедно гашење пожара, уколико он захвати
површине на којима се налазе НУС.
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Касетна муниција (бомбе) – Током бомбардовања Републике Србије 1999.
године НАТО је деловао касетним бомбама по 16 општина у Републици
Србији, без територије Аутономне покрајине Косово и Метохија. До сада је
утврђено да се на подручју наведених општина налази 290 ризичних
микролокација укупне површине од 14. 920. 000 м2. Евидентиране су још
110 сумњиве микролокације укупне површине од 6. 151. 000 м2 на којима
је планирано додатно извиђање. Процењује се да ће након додатних извиђања ризична површина коју треба разминирати, очистити од касетне
муниције у складу са међународним стандардима за хуманитарно разминирање, износити око 16. 000. 000 м2. До сада је очишћено око 5. 400.
000 м2.
Авионске бомбе – ракете – Од 1999. године 64 авионске бомбе-ракете налазе се на 44 локације у земљи на дубини и до 20 метара, као и у реци Сави и реци Дунав. Посебан проблем представља њихово лоцирање, откопавање, деактивирање и вађење. Претражена је површина од 3. 900. 000 м2
на Дунаву код Новог Сада и Бешке, као и на реци Сави код Београда у
месту Остружница, у зони срушених и оштећених мостова. На Дунаву код
Новог Сада уклоњено је шест авионских бомби-ракета, као и једна из
бивше зграде Амбасаде Народне Републике Кине на Новом Београду.
Минска поља – Након прикупљања релевантних информација и записника о минирању у пограничном подручју са Републиком Хрватском, Центар
за разминирање је у општини Шид организовао извиђање на простору од
око 10. 000. 000м2 за који се сумњало да је миниран. Утврђено је да су
противпешадијске и противтенковске мине биле постављене на површини од 6. 197. 791м2. Урађени су пројекти за разминирање након чега су уз
помоћ донатора обезбеђене донације. Разминирање на овом простору је
обављено у новембру 2009. године. Уз административну линију са Аутономна покрајина Косово и Метохија налазе се разне врсте мина. Уз помоћ
Норвешке народне помоћи и ИТФ-а на том простору се врши извиђање и
до сада је утврђено постојање мина у Бујановцу и Прешеву на површини
од 1. 389. 900м2. Извиђања на овом простору обавиће се до краја 2011.
године, када ће се знати подаци о укупно минираним површинама уз административну линију са Аутономном покрајином Косово и Метохија.
Остала НУС – Након пожара и експлозије у војном магацину у Параћину у
јуну 2006. године, ван војних објеката на површини од око 6. 000. 000 м2
још увек налазе разне врсте НУС. Претраживање терена и уклањање НУС
и са овог простора мора се обавити у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање. У Ђердапској клисури на Дунаву, у близини Прахова, 1944. године потопљени су немачки ратни бродови са великом количином противбродских мина и других убојитих средстава, које
представљају опасност за људе, бродове и животну средину. На овој локацији је 2006. године обављено извиђање и утврђено је да су ту потопљена
22 ратна брода, а да се на четири брода налазе противбродске мине и друга неексплодирана убојита средства.
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На основу техничко-технолошких критеријума и периода настанка, на
територији и акваторији Републике Србије, постоје следеће категорије
НУС и мина: неексплодирана убојна средства која су случајно пронађена и
пријављена;површине загађене касетном муницијом из периода НАТО
бомбардовања; неексплодиране авио-бомбе и ракетни пројектили великог калибра заостали из НАТО бомбардовања и из периода Другог светског рата; површине загађене са НУС као последица детонације магацина
и разбацивања убојних средстава из периода Другог светског рата, НАТО
бомбардовања 1999. године и у каснијем периоду; површине масовно загађене са НУС као последица интензивних борбених дејстава у Првом и
Другом светском рату; површине загађене противпешадијским и противтенковским минама из периода пре и за време НАТО бомбардовања.
Проблеми у вези са заштитом од НУС и хуманитарним разминирањем у
Републици Србији су бројни и условљени су специфичностима ситуације и
недостатком новца за уклањање НУС и разминирање. НУС и мине на загађеним површинама представљају извор опасности за изазивање експлозија и пожара и препрека су за безбедно гашење пожара на тим површинама. Из ових разлога, површине загађене са НУС и минама морају бити
идентификоване и адекватно обележене, а локална самоуправа и становништво морају бити упознати са постојањем ових површина и локација. У
случају појаве пожара на површинама и локацијама загађеним са НУС и
минама, исти се не гаси или се гаси у строго ограниченим и контролисаним условима, све у циљу спречавања ширења пожара ван тих површина.
Сеизмолошки фактори који утичу на појаву пожара
Стручни послови које обавља Републички сеизмолошки завод који су од
значаја за систем заштите од пожара односе се на: систематско регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава (природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски
удари), израда сеизмолошких карата (епицентара, сеизмичког хазарда,
ризика, максимално догођених интензитета); учешће у изради прописа за
изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко осматрање капиталних објеката код којих земљотреси могу изазвати катастрофалне
последице; изради предлога за просторно и урбанистичко планирање, као
и учешће у изради и усавршавању прописа за сеизмичко пројектовање;
израду предлога за планирање и организацију система цивилне заштите,
код израде планова за заштиту од земљотреса и мера за отклањање
последица.
Територија Републике Србије има умерену сеизмичку активност. О сеизмичким појавама које су се догодиле Републички сеизмолошки завод у
најкраћем року обавештава Републички центар за обавештавање. Потребно време за прелиминарну анализу јаких земљотреса, који су значајни са
аспекта заштите од пожара, износи приближно пет минута. Као последи-
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ца јаких земљотреса, између осталог, могу се јавити пожари узроковани
оштећењима на нафтоводима, гасоводима, далеководима, резервоарима
запаљивих материја, тако да је потребно посебну пажњу обратити на те
објекте. Често су при догађању јаких земљотреса жртве и штете од пожара
вишеструко веће него директне последице рушења објеката. Након јачих
земљотреса потребно је обезбедити контролу објеката за складиштење и
транспорт запаљивих материја. Такође, потребно је контролисати транспорт електричне енергије, имајући у виду да услед јаких земљотреса може доћи до кидања електричних водова који су узрок изазивања пожара.
Утицај временских услова на пожаре
Републички хидрометеоролошки завод Србије, у циљу доприноса организованој заштити шума од пожара у Републици Србији, од пролећа 2008.
године израчунава процену опасности од појаве шумских пожара на територији Републике Србије, користећи канадски метод одређивања индекса
опасности од појаве шумских пожара Фире Wеатхер Индеx, ФWИ. Овај
метод заснива се на процени запаљивости шумског горива у зависности од
прошлих и тренутних временских услова и представља орјентациону могућност опасности појаве шумског пожара. Већој вредности индекса одговара мањи садржај влаге у шумском гориву, а тиме и већа могућност
настанка шумског пожара. ФWИ се састоји од пет компонената. Прва три
индекса су показатељи просечног степена влажности три класе шумског
горива, а преостала два показују степен ширења пожара и количину расположивог шумског горива.
За унапређење прогнозе метеоролошког степена опасности од појаве
шумских пожара неопходно је унапредити систем метеоролошких осматрања у шумским подручјима, како би се добило реалније стање. Осим
тога, потребно је унапредити методологију за прогнозу индекса опасности
од појаве шумских пожара. Информације о стварном и прогнозираном
стању шаљу се редовно надлежним државним органима и на интернет
www. метеоаларм. рс, у табеларној и графичкој форми. Изградња нових
капацитета, увођење нових методологија у систем превенције и модернизација система чине основу за јачање укупних капацитета Републике
Србије у области ванредних ситуација.
Здравствена заштита
Постоји утврђен систем здравствене заштите и организације здравствене
службе, укључујући и друштвену бригу за здравље становништва. Здравствена установа дужна је да организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика. Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ утврђује и посебне мере у
елементарним и другим већим непогодама и несрећама и врши њихово
спровођење у сарадњи са другим установама.
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У већини здравствених установа постоје главни пројекти заштите од пожара на које сагласност даје Министарство унутрашњих послова. Ти пројекти често се не ажурирају редовно и не одговарају увек ситуацији на терену. Највећи број здравствених установа поседује правилнике о обуци
радника за заштиту од пожара, а у складу са њима врши се обука и провера знања. Сервисирање и атестирање мобилне противпожарне опреме
углавном се редовно обавља. Мали број установа поседује процедуре за
чување и коришћење запаљивих и експлозивних материја. Стручне налазе о редовном испитивању притиска и протока воде у стабилним противпожарним системима не поседују све здравствене установе. Здравствене
установе су организоване и раде на примарном, секундарном и терцијарном нивоу. У зависности од места догађаја, тежине обољења, повреде и
степена опечености, односно степена угрожености виталних функција,
хитна медицинска помоћ се пружа на три нивоа:
Први ниво (прехоспитална хитна медицинска помоћ) обезбеђује се у
оквиру четири организациона облика, и то у оквиру редовног рада хитне
медицинске помоћи дома здравља преко дежурних екипа, преко организационе јединице хитне медицинске помоћи у оквиру службе опште медицине дома здравља, радом посебне службе хитне медицинске помоћи
дома здравља или здравственог центра, радом посебних здравствених
установа – завода.
Други ниво (збрињавање у општој болници - хитна медицинска помоћ) су
болничке установе које су зависно од величине, кадровске обезбеђености
и других услова, дужне да збрињавају ургентна стања за становништво
гравитирајућег подручја. Већи здравствени центри и веће болнице, а посебно у седишту округа, обезбеђују хитну медицинску помоћ опечених
преко својих центара за опекотине (где постоје супбспецијалисти пластичне хирургије). За ефикасно збрињавање опечених болнице обезбеђују
одговарајући простор, стално присуство неопходног броја медицинских
радника и могућност коришћења оптималне дијагностике.
Трећи ниво (уско специјализована помоћ у здравственим центрима у којима постоје центри за опекотине, клиникама и институтима – високо
специјализоване установе) представљају ургентна стања која није могуће
збринути на нивоу примарне и опште болничке здравствене заштите и
збрињавају се у здравственим установама терцијарног нивоа (клинике,
институти). У Граду Београду постоји Центар за опекотине, пластичну и
реконструктивну хирургију који дежура непрекидно 24 часа.
Посебно је дефинисан рад здравствених служби у случају хемијских удеса
који подразумева рад на идентификацији и квантификацији полутаната у
хемијским акцидентима, процени ризика и предлагању мера санације и
организован је од стране Министарства заштите животне средине и про-
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сторног планирања у складу са посебним уговорима. На овим пословима
је ангажовано пет завода за јавно здравље у градовима: Београду, Панчеву, Зајечару, Ћуприји и Шапцу. Постојећи здравствени систем располаже
довољним бројем кадрова и другим ресурсима, значајним искуством у
области пожара, као и постојањем здравствених технологија. Доступност
здравственог система је релативно добра, а способност импровизације и
сналажења у ситуацијама када недостају одговарајућа средства и системска решења је велика. Међутим, неопходно је донети одговарајуће стратешке документе и прописе како би се у систем управљања пожарима интегрисали сви потенцијални учесници. Такође, организованост здравственог система је недовољна када је у питању јединствен одговор на ванредне
ситуације, посебно пожаре, а могућности и капацитети здравствених установа на свим деловима територије Републике Србије нису пропорционални.
Мехнизми надзора и контроле
а) Инспекцијски надзор
Вршењем инспекцијског надзора и контроле примене мера заштите од
пожара у објектима различитих категорија угрожености, од стране
инспектора за превентиву Министарства унутрашњих послова, у периоду
2005–2009. година извршена су укупно 45. 162 инспекцијска прегледа
правних лица и прегледано 201. 245 објеката. Донето је 44. 976 решења
којима је наложена примена 195. 995 мера заштите од пожара. Због неспровођења прописаних и наложених мера, поднета су укупно 6. 802
захтева за покретање прекршајног поступка, а због одговорности за настале пожаре поднето је 1. 048 кривичних и 139 прекршајних пријава. Спроведена је и перманентна контрола ускладиштења и промета експлозивних
материја, оружја и муниције. Имајући у виду настале пожаре и експлозије
у индустријским и јавним објектима у развијеним земљама, као и чињеницу да се у нашој земљи процеси производње одвијају у погонима са
застарелим технологијама и дотрајалом опремом, јасно су уочљиви ефекти рада инспекцијских органа када је у питању заштита од пожара и
експлозија. Евидентан је податак да је до таквих пожара ширих размера у
нашој земљи долазило једино приликом НАТО дејстава.
б) Тржишна инспекција
У области тржишног надзора спроводи се низ активности, нарочито за
успостављање међусекторске сарадње са другим надлежним органима за
тржишни надзор и инфраструктуру квалитета у целини, укључујући стандардизацију, акредитацију и метрологију. Између осталог, припрема се
разрада пројекта ИПА 2010 за надзор тржишта, који ће се реализовати
заједно са кључним партнерима овог пројекта, Министарством економије
и регионалног развоја и Министарством пољопривреде, трговине, шумар-
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ства и водопривреде. Уредбом о начину успостављања и рада система брзе
размене информација о опасним производима (Службени гласник Републике Србије, број 89/09) повећан је ниво сарадње између различитих
органа тржишног надзора. Том уредбом успостављен је систем брзе
размене информација о опасним производима са циљем да се створи
обједињен, системски приступ свих надлежних националних органа
тржишног надзора у прикупљању и прослеђивању информација о опасним производима и даље развија регионална, односно међународна сарадња у тој области, укључујући приступање Републике Србије РАПЕX
систему и обавештавање Комисије Европске уније.
в) Активности Министарства унутрашњих послова у контроли промета
пиротехничких средстава
Поводом новогодишњих и божићних празника, као и дочека Нове године,
Министарство унутрашњих послова услед безбедносних ризика који произилазе из масовног окупљања грађана на јавним манифестацијама како
на јавним местима отвореног типа - градским трговима и улицама, тако и
у угоститељским објектима, и уз традиционалну употребу пиротехничких
средстава, налаже интензивирање одређених превентивних мера из своје
надлежности. Такође, реализује се акција контроле промета пиротехничких средстава, нарочито на пијацама, отвореним тржним центрима, бувљим пијацама и другим местима где се најчешће врши нелегалан промет
ових средстава. Резултат дугогодишњег превентивног рада Министарства
унутрашњих послова у контроли промета пиротехничких средстава огледа се у постепеном сузбијању нелегалног промета, о чему сведочи значајно смањење броја одузетих пиротехничких средстава, као и број повређених лица.
Материјално – техничка опремљеност и кадровска попуњеност ватрогасно– спасилачких јединица
Професионалну ватрогасну службу у Републици Србији сачињавају ватрогасно-спасилачке јединице распоређене у јединицама (бригада, батаљон,
чета, вод, појачано одељење, одељење) на 165 локација које су у саставу
Министарства унутрашњих послова и 64 индустријско ватрогасних јединица. Министарство унутрашњих послова оформило је пет регионалних
тимова за рад и спасавање на води и пет тимова за спасавање из рушевина. Тимови су састављени од припадника Министарства унутрашњих
послова - Сектора за ванредне ситуације и припадника Жандармерије и
распоређени су у градове: Београду, Новом Саду, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Ваљеву и Зајечару. Специјалистички тимови за спасавање из рушевина до краја 2008. године нису постојали, када је започето са формирањем тимова у сарадњи са Амбасадом Француске. Обука је започета у марту
2009. године када је обучено 22 припадника ватрогасно-спасилачких јединица, а за пет година планирано је да се обучи 200 припадника. Обуком
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руководе и надзор врше инструктори из Министарства унутрашњих
послова Републике Француске. Истовремено је започето и са опремањем
тимова опремом за спасавање из рушевина. До сада су комплетни тимови
формирани у градовима: Београду, Новом Саду, Ваљеву, Крагујевцу и
Нишу, са формирањем тимова је започето у градовима: Бору и Ужицу, а
планирана је обука припадника у градовима: Панчеву, Чачку, Зајечару,
Суботици, Прокупљу и Новом Пазару. Започета је и сарадња са Републичким сеизмолошким заводом која је резултирала израдом карте ризика од
земљотреса на територији Републике Србије.
Од тренутка формирања специјалистичких тимова 2008. године извршена је обука и набављена опрема за тимове за рад и спасавање на води. Тимови се налазе у склопу ватрогасно-спасилачких јединица у градовима:
Београду, Новом саду, Нишу, Краљеву и Зајечару, а предвиђа се формирање тима у Ужицу. Основна обука вођа тимова спроведена је у Руској Федерацији и Републици Француској. Постојећа специфична опрема и возила, посебно она која су неопходна за рад на техничким интервенцијама са
опасним материјама недовољна су за адекватно реаговање на територији
Републике Србије. Највећи број ватрогасних и других специјалних возила,
као и ватрогасне опреме, налази се у Министарству унутрашњих послова Управи за ванредне ситуације у Београду.
Специјализоване јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање задатака цивилне заштите. Специјализоване јединице цивилне заштите за заштиту од пожара
образују се за подручја управних округа, ради предузимања активности на
спасавању живота и здравља људи и животиња, материјалних и културних добара и животне средине који су угрожени пожаром. Добровољна
ватрогасна друштва по подацима из 2007. године налазе се распоређена
на целокупној територији Републике Србије и организована су на 306 локација на којима у оквиру својих овлашћења изводе едукацију становништва о потребама заштите од пожара. Неопходно је напоменути да је број
ватрогасца-спасилаца испод европских стандарда, којима се предвиђа да
на хиљаду становника долази један ватрогасац. Број извршилаца требало
би да буде сразмеран броју интервенција и територији коју штите, као и
броју становништва. Активности ватрогасно- спасилачих јединица усмерене су у 77% случајева на активности гашења пожара и санирања последица насталих након експлозија, а у 20,5% случајева активности су усмерене на спасавању грађана и њихових добара и осталим интервенцијама.
Попуњеност систематизованих радних места у Министарству унутрашњих
послова – Управи за ватрогасно-спасилачке јединице износи 74%. Једна
четвртина укупног броја извршилаца налази се у старосној доби од 38
година, а 170 припадника стрешинског кадра има просечну старост од 48
година. С обзиром на то да је по правилу службе ватрогасац-спасилац оперативан до 45 година старости, као и да су Законом о пензијском и
инвалидском осигурању прописани посебни услови за стицање права на

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

114

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

пензију за припаднике Министарства унутрашњих послова, неопходно је
приступити попуњавању свих оперативних линија рада.
У 2008. години ватрогасна служба је по први пут после дугог низа година
озбиљније опремљена за извршавање својих задатака, тако што је средствима из Националног инвестиционог плана обновљен застарели возни
парк, чији је просечни век возила прешао 25 година. Услед старости и непоузданости ватрогасних возила и опреме, недовољног броја ватрогасноспасилачких јединица, неадекватног смештаја и поред доброг времена
изласка (1,6 мин. ), долазак на место догађаја од тренутка позива у просеку
износи 11 минута, што је далеко испод европских стандарда (5-7 минута),
што продужава време локализације и ликвидације пожара, тако да је просечно време трајања интервенције изнад 30 минута, што повећава ризик
угрожености грађана и већу материјалну штету. Током 2009. године у
интервенцијама ватрогасно-спасилачких јединица било је 368 смртних
случајева, од тога у пожарима 58 лица, а спашено је укупно 1. 292 лица.
У октобру 2008. године, средствима Скупштине града Београда, Управа за
ванредне ситуације у Београду додатно је опремљена, започети су грађевински радови на адаптацији објеката ватрогасно-спасилачких јединица
на општинама Звездари, Вождовцу и Земуну, урађен је пројекат за опремање ватрогасно- спасилачких јединица возилима за деловање у хемијским акцидентима, возилима за детекцију и возилима за неприступачне
терене и тунеле за послове обављања заштите и спасавања на Коридору
10.
У 2009. години, у циљу унапређења рада и одговора у случају настанка
ванредних ситуација, Министарство унутрашњих послова – Сектор за
ванредне ситуације је сачинио три пројекта и то: предлог пројекта увођења јединственог оперативног система 112 за хитне случајеве, пројекат који
подржава оптимизацију рада ватрогасно-спасилачких јединица у условима шумских пожара и пројекат Регионалног тренинг центра у Руми за
реаговање у техничким интервенцијама, који треба да оспособи припаднике ватрогасно-спасилачких јединица у оперативним радњама при
настанку техничко–технолошких несрећа дуж међународног путног и
железничког коридора Е10, Е7 и Е5, са 750 км међународног пута на којима је током 2009. године евидентирана 61. 982 саобраћајна несрећа у којима је повређено 20. 917. лица, а погинуло 769 лица. Такође, предвиђена
је и заштита пловних путева са 16 ватрогасно-спасилачких чамаца распоређених дуж међународног пловног пута реке Дунав и међудржавног
пловног пута реке Сава. Започета је реализација пројекта оптимизације
рада ватрогасно-спасилачких јединица, тако што је средствима из Националног инвестиционог плана, Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације опремљен са 10 нових специјалних ватрогасних
возила. У Београду је израђен план детаљне регулације постављања
ватрогасно-спасилачких станица, а спроводе се и активности за изградњу
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Специјалистичког центра за ванредне ситуације на Новом Београду у којем је поред ватрогасно-спасилачке јединице предвиђено и седиште Сектора, смештај Службе 112 и Републичког штаба за ванредне ситуације.
Активности на едукацији и обуци за реаговање у ванредним ситуацијама
Влада је у 2003. години спровела акцију „Месец дана заштите од пожара”
у настојању да ватрогасну службу унапреди по европским стандардима. У
предшколским установама и установама образовања и васпитања на територији Републике Србије у 2008. години је спроведена акција едукације
деце из области заштите од пожара. Овом акцијом обухваћено је укупно
228 предшколских установа и 341 установа образовања и васпитања. Уз
подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) Министарство унутрашњих послова 2010. године спровело је образовну кампању
посвећену безбедности деце у случају пожара. Носилац кампање је Министарство унутрашњих послова које ће радити на упознавању ученика београдских установа образовања и васпитања како треба поступати у случају
пожара. Такође, од стране припадника ватрогасно- спасилачких јединица,
изведене су 63 јавне вежбе на високим објектима. Министарство унутрашњих послова има примарну улогу у подизању капацитета субјеката
система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за случај пожара,
елементарних непогода, техничких и технолошких несрећа, дејства опасних материја и других стања опасности.
Обука у Националном тренинг центру Министарства унутрашњих послова и регионалним центарима има за циљ подизање нивоа знања и вештина појединаца, јединица и штабова за ванредне ситуације за извршавање
задатака заштите и спасавања, самостално или у саставу националних и
међународно здружених снага за заштиту од елементарних непогода и
других несрећа. Обука је усмерена и обухвата организационе активности и
лица дефинисана законом и другим правним актима, за послове планирања, припреме и реаговања у случају настанка ванредних ситуација, односно спровођења оперативних активности на смањењу последица насталог догађаја. У оквиру Националног тренинг центра за ванредне ситуације
планирана је обука запослених Сектора за ванредне ситуације кроз основну и специјалистичке обуку, обуку руководиоца, као и перманентно усавршавање кроз реализацију семинара, радионица, симулација и вежби.
Имајући у виду да Министарство унутрашњих послова не располаже адекватним смештајним капацитетима за потпуно испуњавање свих постављених задатака на нивоу европских стандарда, приоритет у развоју је
изналажење сталног смештајног простора у непосредној брзини Града
Београда, уз магистралне саобраћајнице. Такав простор неопходно је
опремити адекватним наставним и смештајним простором за професионално извођење свих видова предвиђене обуке.
Посебна пажња придаје се разним видовима обуке за реаговање у ванредним ситуацијама. Тако је у јуну 2009. године, у Омладинском кампу у Ко-
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вачици, Министарство унутрашњих послова организовало обуку под називом „Добровољци у заштити од пожара – Ковачица 2009“, и то у оквиру
Програма за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама Америчке
агенције за међународни развој УСАИД. Циљ ове обуке је едукација деце
узраста од 14 до 18 година за заштиту од пожара и реаговање у случају
природних и изазваних катастрофа. Под покровитељством Министарства
унутрашњих послова и Министарства за рад и социјалну политику у Београду се традиционално одржава Међународни сајам под називом „Заштита и безбедност”, у циљу да се на једном месту нађу водећи људи служби
за заштиту и спасавање у Европи, стручњаци у овој области рада и произвођачи опреме, како би разменили искуства, упознали се са новим технологијама и постигли договор о будућој сарадњи на пољу заштите и безбедности људи и материјалних добара. У том смислу организован је не
само излагачки, већ и стручни програм, који обухвата саветовања, радионице и практичне демонстрације.
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Са свим суседним државама постоји блиска сарадња. Са Црном Гором 4.
октобра 2010. године потписан је Споразум о сарадњи у области ванредних ситуација, а са Федерацијом Босне и Херцеговине 13. децембра 2010.
године. У припреми је и потписивање споразума о разумевању и сарадњи
у тој области са државама у региону: Бугарском, Грчком, Мађарском, Македонијом, Румунијом, Италијом, Француском и Хрватском. Министарство унутрашњих послова учествује у активностима међународних институција и организација као што су Међународна стратегија Уједињених
нација за смањење ризика од катастрофа УНИСДР, Парцијални споразум
ЕУР21 ОПА Савета Европе, Иницијатива за превенцију и спремност на
катастрофе ДППИ за регион југоисточне Европе, Програм развоја при
Уједињеним нацијама УНДП, Економска комисија за Европу - УНЕЦЕ,
УН канцеларија за хуманитарна питања УН-ОЦХА, Цивилно-војно планирање у ванредним ситауцијама СМЕР, Партнерство за мир ПфП у
оквиру НАТО, УСАИД, ОСЦЕ (ОЕБС) БСЕЦ – Организација за црноморску економску сарадњу, Балканска ватрогасна спортска федерација БФСФ
и др. Добра сарадња постоји са Министарством Руске Федерације за цивилну заштиту, ванредне ситуације и отклањање последица елементарних
непогода ЕМЕРЦОМ на основу Меморандума о намерама за сарадњу у
области превентиве, елементарних непогода и техногених хаварија и
уклањања њихових последица потписаног 25. јуна 1996. године. Меморандум је потписан између ЕМЕРЦОМ и државне заједнице Србија и
Црна Гора, а 21. октобра 2009. године потписан је Споразум о сарадњи
између Министарства Руске Федерације за ванредне ситуације ЕМЕРЦОМ
и Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Центар за
разминирање и руска државна агенција ЕМЕРЦОМ су 2. јула 2009. године
потписали Меморандум о узајамном разумевању за период 2009- 2012.
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година, којим су створене претпоставке за реализацију Програма хуманитарног разминирања у Србији до краја 2012. године. Средства за реализацију Програма обезбедила је Влада Руске Федерације. Центар је са Међународном фондацијом за разминирање и помоћ жртвама мина (ИТФ), 24.
фебруара 2011. године, потписао Меморандум о разумевању којим су прецизиране обавезе ИТФ при обезбеђењу донација за разминирање и спровођење тендерских процедура за избор извођача радова за реализацију
пројеката Центра који се финансирају преко ИТФ-а.
Такође, Центар је 5. априла 2011. године потписао Меморандум о узајамном разумевању са Норвешком народном помоћи ради пружања помоћи
при реализацији Програма хуманитраног разминирања касетне муниције
и мина у општинама Прешево, Бујановац и Куршумлија у наредном трогодишњем периоду. За реализацију овог програма средства је обезбедило
Министарство спољних послова Норвешке. Центар учествује на међународним састанцима у Женеви у вези са реализацијом Конвенције о забрани употребе, складиштења, производње и промета антиперсоналних мина
и о њиховом уништавању (Отавска конвенција). Такође, учествује у раду
Регионалног центра за безбедносну сарадњу (РАЦВИАЦ) у Загребу. Потписивање Протокола о сарадњи са Хрватским центром за разминирање је
у завршној фази. Са Данском агенцијом за ванредне ситуације ДЕМА
2007. године Министарство унутрашњих послова потписало је Меморандум о разумевању и сарадњи. У складу са тим, финансијска донација је
усмерена на куповину опреме, тренинге, семинаре, регионалну и међународну сарадњу у периоду

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

118

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

119

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ИЗ ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

120

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

1. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама
Службени гласник Републике Србије, 87/2018

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се смањење ризика од катастрофа, превенција и
јачање отпорности и спремности појединаца и заједнице за реаговање на
последице катастрофа, заштита и спасавања људи, материјалних, културних и других добара, права и обавезе грађана, удружења, правних лица,
органа јединица локалне самоуправе, аутономних покрајина и Републике
Србије, управљање ванредним ситуацијама, функционисање цивилне
заштите, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање, међународна
сарадња, инспекцијски надзор и друга питања од значаја за организовање
и функционисање система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама.
Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама је од посебног интереса за Републику Србију и представља део система националне безбедности.
Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) катастрофа представља елементарну непогоду или техничко технолошку несрећу чије последице угрожавају безбедност, живот и
здравље већег броја људи, материјална и културна добра или животну
средину у већем обиму, а чији настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби;
2) елементарна непогода je појава хидролошког, метеоролошког,
геолошког или биолошког порекла, проузрокована деловањем природних
сила као што су земљотрес, поплава, бујица, олуја, јака киша, атмосферска
пражњења, град, суша, одроњавања или клизања земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, нагомилавања леда на
водотоку, пандемија, епидемија заразних болести, епидемија сточних заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве већих размера које могу да угрозе безбедност, живот и здравље већег броја људи, материјална и културна добра или животну средину у већем обиму;
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3) техничко-технолошка несрећа је изненадни и неконтролисани
догађај или низ догађаја који је измакао контроли приликом управљања
одређеним средствима за рад и приликом поступања са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, промету, преради, складиштењу и одлагању, као што су пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес у
друмском, речном, железничком и ваздушном саобраћају, удес у рудницима и тунелима, застој рада жичара за транспорт људи, рушење брана,
хаварија на електроенергетским, нафтним и гасним постројењима, акциденти при руковању радиоактивним и нуклеарним материјама, тешко
загађење земљишта, воде и ваздуха, последице ратног разарања и тероризма, а чије последице могу да угрозе безбедност, живот и здравље већег
броја људи, материјална и културна добра или животну средину у већем
обиму;
4) смањење ризика од катастрофа је политика која се успоставља и
води у циљу спречавања нових и смањења постојећих ризика кроз имплементацију интегрисаних и инклузивних економских, социјалних, едукативних, нормативних, здравствених, културних, технолошких, политичких и институционалних мера којима се јача отпорност и припремљеност
заједнице за одговор и ублажавање последица од насталих катастрофа
чиме се постиже јачање отпорности заједнице;
5) управљање ризиком је скуп мера и активности које се спроводе у
циљу имплементације политике смањења ризика од катастрофа као и
административно оперативних и организационих вештина и капацитета
за њихово спровођење;
6) субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга правна лица која обављају послове и располажу
ресурсима од нарочитог значаја за заштиту и спасавање, а која су одговарајућом одлуком надлежног органа проглашена субјектима од посебног
значаја;
7) ванредна ситуација је стање које настаје проглашењем од надлежног органа када су ризици и претње или настале последице по становништво, животну средину и материјална и културна добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити
или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због
чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства уз појачан режим рада;
8) управљање ванредним ситуацијама обухвата координацију и руковођење субјектима и снагама система заштите и спасавања у циљу организованог одговора на катастрофе и брзог опоравка;
9) отпорност је способност заједнице изложене опасностима да
одговори на њих и опорави се од последица катастрофа благовремено и на
ефикасан начин, што подразумева и очување и повраћај основних функција;
10) опасност је потенцијално штетан физички догађај, феномен
или људска активност која може проузроковати угрожавање живота и
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здравља људи, оштећење материјалних и културних добара и животне
средине или друштвене и економске поремећаје;
11) непосредна опасност представља стање у коме постоји озбиљна
претња по живот и здравље људи, материјална и културна добра или животну средину и има карактеристике извесности. Непосредна опасност се
најављује од стране органа који је надлежан за одговарајућу опасност и
најчешће претходи проглашењу ванредне ситуације;
12) ризик означава комбинацију вероватноће да ће се катастрофа
десити у одређеном временском раздобљу и са одређеним негативним
последицама;
13) процена ризика је утврђивање природе и степена ризика од потенцијалне опасности, стања угрожености и последица које могу да угрозе
живот и здравље људи, животну средину и материјална и културна добра;
14) превенција обухвата скуп мера и активности за ублажавање
постојећих ризика као и смањење ризика од настанка нових последица
катастрофе;
15) експлозивни остаци рата (у даљем тексту: ЕОР) су експлозивна
средства и неексплодирана убојна стедства, са или без упаљача, припремљена за употрeбу или употребљена односно испаљена, лансирана, избачена, поринута или постављена, а нису извршила своју функцију тј. нису
експлодирала, напуштена убојна средства која су остављена или одбачена
и средства заостала после експлозије складишта убојних средстава односно у процесу производње убојних средстава;
16) ванредни догађај је несрећа изазвана дејством катастрофе који
може да угрози живот и здравље људи, материјална и културна добра и
животну средину, а чије последице је могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежног органа или служби;
17) изложеност подразумева подложност људи, животне средине,
материјалних и културних добара потенцијалним губицима;
18) рањивост подразумева карактеристике и околности неке заједнице, система или њене вредности, које је чине осетљивом на последице опасности;
19) припремљеност подразумева знање и капацитетe који се развијају за ефикасан одговор и обнову од катастрофа;
20) ублажавање последица је смањење или ограничење неповољних утицаја или последица катастрофа насталих губитком живота и
здравља људи, физичким и психичким болом, страхом или губитком,
нестанком, умањењем имовине, или спречавањем повећања њене вредности, на простору који је угрожен насталом катастрофом;
21) третман ризика представља начин поступања са идентификованим, веома високим и високим ризиком, у смислу утврђивања активности за предузимање превентивних мера за смањење ризика односно, припрему за спремност и оспособљавање снага и субјеката за реаговање у
заштити и спасавању од одређене опасности и предузима се на основу
процене ризика од катастрофа.
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22) СЕВЕСО комплекс подразумева просторну целину под контролом оператера где су опасне супстанце присутне у једном или више
постројења у једнаким или већим количинама од прописаних у смислу
производње, коришћења, складиштења или руковања опасним супстанцама, у складу са прописима којима је уређена заштита животне средине;
23) удес је догађај као што је емисија, пожар или експлозија који
настане као резултат неконтролисаног развоја догађаја током рада привредног друштва и другог правног лица који доводи до озбиљне опасности по здравље људи и животну средину, одмах или одложено, унутар или
изван привредног друштва и другог правног лица, а који укључује једну
или више опасних супстанци;
24) велики удес подразумева удес у складу са прописима којима се
уређује заштита животне средине;
25) заинтересована јавност је јавност на коју утиче или може утицати доношење одлуке надлежног органа или која има интереса у томе и
ближе је дефинисана прописима којима се уређује заштита животне средине.
Сви термини, којима су у овом закону означена занимања, положаји, односно именовања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на која се односе.
Начело приоритета
Члан 3.
Смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама
представља национални и локални приоритет.
Свако има право на заштиту од последица катастофа без икакве дискриминације, а заштита и спасавање људских живота има приоритет у односу
на све друге заштитне и спасилачке активности.
Начело интегрисаног деловања и међусекторске сарадње
Члан 4.
Процене ризика и превентивне мере и активности које се предузимају
ради спречавања и смањења ризика од катастрофа интегрисане су у секторске развојне планове и програме у свим областима државне управе.
Управљање ризиком од катастрофа заснива се на међусобној координацији и усклађеним процедурама и плановима деловања свих институција и
субјеката и врши се уз међусекторску сарадњу и партнерство.
Начело примарне улоге локалних заједница
Члан 5.
Јединице локалне самоуправе имају примарну улогу у управљању
ризиком од катастрофа и ту улогу подржавају све надлежне државне и
покрајинске институције.
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Начело поступности при употреби снага и средстава
Члан 6.
У заштити и спасавању прво се користе снаге и средства са територије јединице локалне самоуправе, а када те снаге и средства нису довољне, надлежни орган обезбеђује употребу других снага и средстава са територије
Републике Србије, укључујући полицију и Војску Србије када је то потребно.
Начело равноправности и заштите људских права
Члан 7.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама посебно се старају о остваривању принципа равноправности
полова и нарочито воде рачуна да ни једна одлука, мера или радња не
подстиче или доводи до неповољнијег положаја жена и њихово равноправно учествовање у систему смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.
Надлежни органи и други субјекти укључени у спровођење мера и активности управљања ризиком од катастрофа дужни су да доследно воде рачуна о заштити људских права, родној равноправности и посебно о заштити сиромашних, старих, деце, особа са инвалидитетом, избеглих и расељених лица, као и других рањивих група становништва.
Мере и активности на смањењу ризика од катастрофа морају бити приступачне и односити се и на особе са инвалидитетом, децу, старе и друга
лица која су посебно изложена ризику.
Начело партиципативности и солидарности
Члан 8.
Право угрожених грађана је да учествују у осмишљавању садржаја и
имплементацији активности на смањењу ризика од катастрофа, као и
право да учествују у предлагању, предузимању и извршавању одређених
мера, задатака и активности у заштити и спасавању и изразе своје потребе
у средствима помоћи.
Грађани који су погођени последицама катастрофа имају право на помоћ
у складу са својим потребама и приоритетима које пружају хуманитарне и
друге регистроване организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу материјалну штету имају и право на државну помоћ, у складу са
посебним законом.
Начело информисања јавности
Члан 9.
Надлежни органи благовремено и потпуно информишу јавност о ризицима од катастрофа, релевантним подацима и мерама за заштиту од њи-
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хових последица, као и о другим мерама које се предузимају ради управљања ризиком од катастрофа.

II. СИСТЕМ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА
И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
Члан 10.
Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама је део система националне безбедности и представља интегрисани
облик управљања и организовања субјеката овог система на спровођењу
превентивних и оперативних мера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од последица катастрофа, укључујући и мере опоравка од тих последица.
Смањење ризика од катастрофа
Члан 11.
Смањење ризика од катастрофа обухвата систем мера и активности
утврђених Националном стратегијом из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, Националним програмом
управљања ризиком од катастрофа, законом којим се прописује обнова
након елементарне и друге непогоде, законом и другим актима, у циљу
спречавања нових и смањења постојећих ризика кроз имплементацију
економских, социјалних, едукативних, нормативних, здравствених, културних, технолошких, политичких и институционалних мера којима се
јача отпорност и припремљеност заједнице за одговор и ублажавање
последица од насталих катастрофа чиме се постиже јачање отпорности
заједнице.
Смањење ризика од катастрофа, између осталог, подразумева:
1) прецизно идентификовање, редовну процену и праћење ризика
од катастрофа ради њихове контроле;
2) смањење дејства фактора који узрокују или увећавају ризике од
катастрофа путем одговорног и одговарајућег управљања животном средином, земљиштем, водама и другим природним ресурсима, планског
коришћења земљишта и предузимањем одговарајућих техничких и других мера;
3) ублажавање штетних последица на основу што потпунијег разумевања ризика од њих, планирања њиховог спречавања и повећања
спремности за реаговање и ефикасан одговор;
4) обнову након катастрофе у складу са начелом изградње бољег
система, који ће инфраструктуру и друштво у целини учинити отпорнијим
на будуће катастрофе;
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5) инвестирање у превенцију и смањење ризика од катастрофа кроз
подстицање јавног и приватног улагања и предузимања структурних и
неструктурних мера;
6) изградњу културе безбедности и отпорности појединаца и заједнице на катастрофе;
7) интензивну међусобну сарадњу свих надлежних институција на
свим нивоима власти, као и партнерство са приватним и јавним предузећима, другим правним лицима, предузетницима, организацијама цивилног друштва и свим заинтересованим грађанима који могу пружити
допринос смањењу ризика од катастрофа;
8) успостављање прецизних процедура за размену информација и
искустава од значаја за смањење ризика и за ефикасно пружање и примање међународне оперативне и хуманитарне помоћи ради отклањања
последица катастрофе и почетне обнове погођених подручја;
9) праћење климатских промена и прилагођавање заједнице на очекиване последице.
Стратегија смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама
Члан 12.
Стратегија смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Стратегија) је основни стратешки документ којим се утврђује политика и усмеравају активности државних органа и других субјеката у управљању ризиком од катастрофа, одређују смернице за
ангажовање људских и материјалних ресурса, као и развој нормативног и
институционалног оквира у циљу смањења ризика и ефикасног одговора
на изазове катастрофа.
Стратегија се доноси на нивоу Републике.
Стратегију и акциони план за њено спровођење доноси Влада.
Субјекти и снаге система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама
Члан 13.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама су органи државне управе, органи аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе, јавне службе, привредна друштва и друга
правна лица и предузетници, организације цивилног друштва, образовне
установе и научно истраживачке организације, јавне агенције и други који, у складу са законом, другим општим актима, плановима, програмима и
другим документима учествују у утврђивању мера и активности од значаја
за смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама.
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Јединство деловања субјеката система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама на нивоу Републике Србије обезбеђује
се преко Националне платформе за смањење ризика.
Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама су штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, Служба 112, Полиција, Војска Србије,
Црвени крст Србије, Горска служба спасавања, Ватрогасни савез Србије,
Савез радио аматера Србије, повереници, односно заменици повереника
цивилне заштите, грађани, удружења грађана и организације чија је делатност од посебног интереса за развој и функционисање система.
Национална платформа за смањење ризика од катастрофа
Члан 14.
Национална платформа за смањење ризика од катастрофа (у даљем тексту: Национална платформа) је платформа за разматрање и дефинисање
питања од највећег значаја за систем смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама, која обезбеђује размену мишљења,
знања, иновација, и искустава из области смањења ризика, предлаже мере
и активности политике смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, разматра развојне стратегије, планове и програме
који су од интереса за смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама и јача механизме сарадње и координације на националном и међународном нивоу.
Републички штаб за ванредне ситуације има улогу Националне платформе.
У раду Националне платформе, поред чланова Републичког штаба за ванредне ситуације учествују и представници академске заједнице, локалне
самоуправе и организација цивилног друштва као и други субјекти система смањења ризика од катастрофа.
Процена ризика од катастрофа
Члан 15.
Проценом ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих ризика од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавају степен могуће опасности, последице
које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину, материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.
Процену ризика од катастрофа израђују и доносе Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, изузев савеза, клубова и удружења; привред-
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на друштва, здравствене установе изузев апотека; предшколске и школске
установе и факултети за све објекте у којима бораве деца, односно објекте
у којима се одвија настава; установе социјалне заштите за објекте у којима
бораве корисници.
Привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног
значаја за привреду Републике Србије из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја, израђују Процену ризика и за те организационе целине.
Процену ризика израђују и доносе и правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и
објектима за разоноду капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета.
Привредна друштва и друга правна лица која нису обухваћена ст. 2–4.
овог члана израђују своју процену ризика од катастрофа на основу препоруке штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе засноване
на процени ризика од катастрофа јединице локалне самоуправе на чијој
територији се налазе.
Процену ризика од катастрофа Републике Србије усваја Влада, на предлог
Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).
Субјекти из ст. 2–4. овог члана процену ризика од катастрофа доносе по
прибављеној сагласности Министарства.
Процена ризика од катастрофа се периодично ажурира у складу са потребама и новим околностима, у целини се поново израђује и доноси на сваке
три године, а уколико су се околности у значајној мери промениле и раније, односно уколико се појавио нови ризик или се постојећи ризик повећао
или смањио.
План смањења ризика од катастрофа
Члан 16.
Планом смањења ризика од катастрофа утврђују се конкретне превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности које су надлежни државни органи и други субјекти, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у
будућем периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и ублажавања
њихових последица.
План смањења ризика од катастрофа се израђује и доноси за територију
Републике Србије (Национални план смањења ризика од катастрофа),
аутономне покрајине (Покрајински план смањења ризика од катастрофа)
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и јединице локалне самоуправе (локални план смањења ризика од катастрофа).
Планови смањења ризика од катастрофа се израђују на основу предлога
третмана процењених ризика у одговарајућој процени ризика од катастрофа.
Носиоци израде Националног плана смањења ризика од катастрофа су
органи државне управе у чијој су надлежности опасности идентификоване у Процени ризика од катастрофа Републике Србије.
Носиоци израде покрајинских планова смањења ризика од катастрофа и
локалних планова смањења ризика од катастрофа су надлежни органи
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
Национални план смањења ризика од катастрофа доноси Влада на предлог Министарства.
Покрајински план смањења ризика од катастрофа, односно локални план
смањења ризика од катастрофа, доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Планови смањења ризика од катастрофа се доносе за период од три године.
Садржај и начин израде плана смањења ризика од катастрофа прописује
Влада.
План заштите и спасавања
Члан 17.
Планом заштите и спасавања се планирају мере и активности за спречавање и умањење последица катастрофа, снаге и средства субјеката система
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, њихово организовано и координирано ангажовање и деловање у ванредним
ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних
добара и обезбеђења основних услова за живот.
План заштите и спасавања обавезно садржи следеће целине:
1) рано упозоравање и приправност (спремност);
2) мобилизација и активирање;
3) заштита и спасавање по врстама опасности;
4) мере цивилне заштите;
5) употреба снага и субјеката заштите и спасавања.
План заштите и спасавања израђује се на основу процене ризика и усваја
најкасније 90 дана након усвајања процене ризика, а редовно се усклађује
са изменама процене ризика.
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План заштите и спасавања Републике Србије израђује Министарство у
сарадњи са другим министарствима, посебним организацијама и другим
правним лицима, а доноси Влада.
План заштите и спасавања аутономне покрајне и план заштите и спасавања јединица локалне самоуправе доносе надлежни органи аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, по прибављеној сагласности Министарства, на предлог надлежног штаба.
План заштите и спасавања се периодично ажурира у складу са потребама
и новим околностима, у целини се поново израђује и доноси сваке треће
године, а уколико су се околности у значајној мери промениле и раније у
складу са проценом ризика од катастрофа.
План заштите и спасавања су дужни да израде и донесу сви субјекти који
имају обавезу израде процене ризика од катастрофа.
План заштите и спасавања се примењује и у ратном и ванредном стању.
Садржај, начин израде и обавезе субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања прописује Влада.
Методологију, начин израде и садржај процене ризика од катастрофа и
плана заштите и спасавања прописује министар надлежан за унутрашње
послове (у даљем тексту: министар).
Делови процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања могу
бити означени одговарајућом ознаком степена тајности у складу са законом.
Екстерни план заштите од великог удеса
Члан 18.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази СЕВЕСО комплекс вишег реда, дужан је да изради и донесе екстерни
план заштите од великог удеса са мерама које треба предузети изван комплекса, у року који не може бити дужи од две године од тренутка пријема
неопходних информација достављених од стране оператера СЕВЕСО комплекса, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.
Екстерни план заштите од великог удеса се израђује у циљу:
1) ограничавања и контроле инцидената на такав начин да се ефекти
сведу на најмању меру и да се ограничи штета по људско здравље, животну средину и имовину;
2) спровођења неопходних мера ради заштите здравља људи и животне средине од ефеката великог удеса;
3) преношење неопходних информација јавности и релевантним надлежним службама или органима у области у којој се СЕВЕСО комплекс
вишег реда налази;
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4) обезбеђивања повратка у пређашње стање и чишћења животне
средине након великог удеса.
Екстерни план заштите од великог удеса обавезно садржи следеће
податке:
1) имена или дужности лица овлашћених за покретање поступака за
случај ванредних ситуација, као и лица овлашћених за вођење и координинацију активности ублажавања последица изван СЕВЕСО комплекса;
2) начин примања раног упозорења о инцидентима и поступке упозоравања и позивања помоћи;
3) координацију средстава неопходних за спровођење екстерног плана заштите од великог удеса;
4) начин пружања помоћи при акцији ублажавања последица на СЕВЕСО комплексу;
5) начин ублажавања последица ван СЕВЕСО комплекса, укључујући
и одговор на сценарио најгорег могућег удеса дефинисан у Извештају о
безбедности, као и разматрање могућих домино ефеката, укључујући и
оне који имају утицаје на животну средину;
6) систем и поступак обавештавања јавности, суседних СЕВЕСО комплекса или постројења која нису СЕВЕСО комплекси, о специфичним
информацијама о удесу и обрасцима понашања које би требало усвојити;
7) систем и поступак обавештавања надлежних служби других држава у случају великог удеса с могућим прекограничним последицама.
Оператер комплекса на ком су могући домино ефекти великог удеса је
дужан да пружи информације о могућим домино ефектима потребне за
израду екстерног плана заштите од великог удеса, као и да сарађује са надлежним органом који израђује екстерни план заштите од великог удеса,
у информисању јавности и суседних постројења која нису СЕВЕСО комплекси.
Надлежни орган који израђује екстерни план заштите од великог удеса
дужан је да, у складу са законом, заинтересованој јавности омогући рани
јавни увид и давање мишљења на екстерни план заштите од великог удеса
и у току усвајања и у току будућих већих измена и допуна екстерног плана
заштите од великог удеса.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе врши контролу и тестирање екстерних планoвa заштите од великог удеса најмање једном у три године и, уколико је потребно, мења их и допуњујe периодично.
Измене и допуне екстерног плана од великог удеса морају да узму у обзир
промене на СЕВЕСО комплексима, променама у свим релевантним службама које учествују у одговору на удес, нова техничка знања у вези одговора на удес.
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Министарство може изузети од обавезе израде екстерног Плана заштите
од великог удеса надлежни орган за доношење тог плана, а на основу
мишљења министарства надлежног за заштиту животне средине да комплекс не може да изазове опасност од великог удеса изван комплекса, као
и на основу информација из Извештаја о безбедности за одговарајући
комплекс, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.
Изузетно од одредбе из претходног става министарство надлежно за заштиту животне средине може да достави Министарству ново мишљење о
потреби израде екстерног Плана заштите од великог удеса, услед измена
Извештаја о безбедности насталих због промена на комплексу.
Надлежни штаб за ванредне ситуације дужан је да, без одлагања, примени
екстерни план заштите од великог удеса када дође до великог удеса или
када дође до неконтролисаног развоја догађаја за који се може очекивати
да ће довести до великог удеса.
Екстерни планови заштите од великог удеса достављају се Министарству
на сагласност и саставни су део планова заштите и спасавања јединице
локалне самоуправе.
Овлашћење и лиценца за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
Члан 19.
Процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања изрaђују привредна друштва односно друга правна лица која имају овлашћење за
израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања и имају у сталном радном односу запослена лица која поседују лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Овлашћење из става 1. овог члана издаће се привредном друштву, односно
другом правном лицу које у сталном радном односу има најмање три запослена лица која поседују лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања и које испуњава организационотехничке услове.
Лиценца за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања издаће се лицу које има:
1) најмање високу стручну спрему и стечених 240 ЕСП бодова
(мастер-академске, специјалистичке академске, специјалистичке струковне, односно основне академске студије у трајању од најмање четири године);
2) завршену обуку за израду процене ризика и планова заштите и
спасавања и
3) положен посебан стручни испит за израду процене ризика и плана
заштите и спасавања.
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Рок важења овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања и лиценце за израду процене ризика од катастрофа и
плана заштите и спасавања је пет година.
Овлашћење за израду процене ризика о катастрофа и плана заштите и
спасавања и лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања издаје Министарство.
Министарство ће одузети овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања привредном друштву, односно другом
правном лицу ако се инспекцијским надзором утврди да не испуњава
услове предвиђене законом.
Министарство води евиденцију о издатим овлашћењима за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања и лиценцама за
израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Организационо-техничке услове које морају испуњавати правна лица за
издавање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања прописује министар.
Програм и начин полагања стручног испита, висину накнаде за рад
испитне комисије, изглед и начин издавања лиценце за израду процене
ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања из става 1. овог члана,
прописује министар.
Овлашћење за израду плана заштите од удеса
Члан 20.
План заштите од удеса израђују привредна друштва, односно друга правна лица која имају овлашћење за израду плана заштите од удеса.
Овлашћење из става 1. овог члана издаће се привредном друштву, односно
другом правном лицу које има у сталном радном односу најмање три запослена лица која имају високу стручну спрему из области природноматематичких наука, односно хемијских наука и техничко-технолошких
наука, односно технолошког инжињерства и електротехничког и рачунарског инжињерства (основне мастер-академске, специјалистичке академске, специјалистичке струковне, односно основне академске студије у трајању од најмање четири године) и које испуњава организационо техничке
услове.
Рок важења овлашћења за израду плана заштите од удеса је пет година.
Овлашћење за израду плана заштите од удеса издаје Министарство.
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Министарство ће одузети овлашћење за израду плана заштите од удеса
привредном друштву, односно другом правном лицу ако се инспекцијским надзором утврди да не испуњава услове предвиђене законом.
Министарство води евиденцију о издатим овлашћењима за израду плана
заштите од удеса.
Организационо-техничке услове које морају испуњавати правна лица за
издавање овлашћења за израду плана заштите од удеса прописује министар.
Обука за издавање лиценце
Члан 21.
Обуку за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од
катастрофа и плана заштите и спасавања организују и спроводе правна
лица која су овлашћена за организовање и спровођење ове обуке од стране
Министарства.
Правна лица из става 1. овог члана организују полагање посебног стручног
испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања пред испитном комисијом коју образује министар.
Овлашћење за организовање и спровођење обуке из става 1. овог члана
издаће се привредном друштву односно другом правном лицу које има:
1) најмање три запослена лица која поседују лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;
2) обезбеђене одговарајуће материјално-техничке услове за организацију и спровођење обуке;
3) план и програм обуке за полагање посебног стручног испита за
израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања који
одобрава Министарство.
Ближе услове из става 3. овог члана које морају испуњавати правна лица
за издавање овлашћења за организовање и спровођење обуке за полагање
посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, начин израде и садржај плана и програма ове
обуке прописује министар.
Овлашћење за организовање и спровођење обуке за полагање посебног
стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите
и спасавања ће се одузети уколико се у току инспекцијског надзора утврди
да нису испуњени услови предвиђени законом, односно уколико се обуке
не спроводе у складу са одобреним планом и програмом.
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Регистар ризика од кататсрофа
Члан 22.
Регистар ризика од катастрофа (у даљем тексту: Регистар ризика) је интерактивна, електронска, географско-информациона база података за територију Републике Србије коју води Министарство у сарадњи са надлежним
органима државне управе, другим државним органима и имаоцима јавних овлашћења.
Регистар ризика садржи податке од значаја за управљање ризиком и то:
1) физичко-географске податке о простору захваћеном ризиком;
2) податке о броју и структури, као и изложености и рањивости становништва, које може бити погођено наступањем катастрофе;
3) податке о стамбеним зградама и зградама друге намене, инфраструктурним и другим објектима, њиховој изложености и рањивости;
4) податке о ранијим катастрофама и њиховим последицама;
5) опис и карактеристике опасности;
6) друге податке од значаја за смањење ризика.
Регистар ризика је јаван, осим у погледу података који уживају заштиту по
посебним прописима.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама су дужни да Министарству достављају ажурне податке потребне за израду Регистра ризика, без накнаде.
Обавезе субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама у поступку израде Регистра ризика, начин израде
Регистра ризика и унос података ближе уређује Влада.
Садржину, начин успостављања и одржавања Регистра ризика прописује
министар.
Зоне непосредног ризика
Члан 23.
Зоне непосредног ризика су географске просторне целине у којима постоји веома висок степен извесности да ће наступити катастрофа и да ће њене
последице бити дуготрајне и тешко отклоњиве, а мере заштите и спасавања знатно отежане.
У зонама непосредног ризика забрањене су активности које изазивају нове или увећавају постојеће факторе ризика (ископи и други земљани радови, изградња и постављање објеката и др. ), као и активности поводом
којих се људи и материјална и културна добра могу изложити тешким
последицама (одлагање ствари, паркирање, окупљање већег броја људи,
манифестације и др. ), осим по претходно прибављеној дозволи Министарства.
Одлуку о утврђивању зоне непосредног ризика на основу усвојене Процене ризика од катастрофа Републике Србије доноси Влада, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације.
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Критеријуме и начин одређивања зоне непосредног ризика прописује
Влада.

III. ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУБЈЕКАТА СИСТЕМА
СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Влада
Члан 24.
У систему смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама Влада обезбеђује изградњу, развој и планско повезивање делова
система и задатака у јединствену целину, усмерава и усклађује рад органа
државне управе на спровођењу мера и активности смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и доноси акте у складу
са законом и предузима друге мере из своје надлежности у овој области.
Министарство унутрашњих послова
Члан 25.
За обављање послова из своје надлежности у области смањења ризика од
катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама у Министарству се
образује посебна организациона јединица (у даљем тексту: Надлежна
служба).
Министарство у области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама:
1) израђује и предлаже Стратегију;
2) израђује и предлаже Акциони план за спровођење Стратегије;
3) координира израду Процене ризика од катастрофа Републике Србије
и Плана заштите и спасавања Републике Србије;
4) израђује и предлаже Национални план смањења ризика од катастрофа;
5) успоставља и води Регистар ризика од катастрофа у Републици Србији;
6) даје сагласност на процене ризика, планове заштите и спасавања и
планове заштите од удеса;
7) организује, планира и спроводи обуку снага и субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
8) у сарадњи са министарством надлежним за послове одбране и министарством надлежним за послове телекомуникација предузима мере у
циљу организовања и обезбеђења телекомуникационих и информационих система за потребе руковођења и координације у ванредним ситуацијама и преноса података и информација и њихову заштиту;
9) обједињава и води јединствену информациону базу података о људским и материјално-техничким ресурсима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
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10) образује, обучава, опрема, мобилише и ангажује специјализоване
јединице цивилне заштите за територију Републике Србије;
11) иницира научна истраживања у овој области;
12) непосредно учествује у програмима, пројектима и другим активностима за унапређење система из области смањења ризика и управљања
ванредним ситуацијама;
13) наређује делимичну мобилизацију јединица цивилне заштите на републичком нивоу;
14) непосредно сарађује, размењује информације и податке са службама
исте делатности других земаља и међународним организацијама;
15) остварује међународну сарадњу у овој области;
16) координира примање и пружање међународне помоћи;
17) планира и спроводи одрживо финансирање материјално-техничког
опремања, набавки, донација и пројеката у циљу обезбеђења функционисања и унапређивања система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
18) стара се о организацији и функционисању мера цивилне заштите;
19) спроводи мере за заштиту и спасавање лица и имовине угрожених
катастрофама;
20) прикупља и обрађује податке и информације о катастрофама, врши
размену информација и података са надлежним службама других држава
или међународним организацијама o опасностима, удесима са прекограничним ефектима, катастрофама и другим несрећама;
21) организује и врши рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање у
случају катастрофе;
22) организује и управља јединственим системом за јавно узбуњивање у
Републици Србији;
23) даје сагласност на пројектну документацију система за јавно узбуњивање;
24) врши послове планирања, организовања, обучавања, употребе и контроле снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
25) организује и спроводи извиђање, обележавање, проналажење, ископавање, идентификацију, уклањање, транспорт, складиштење и уништавање ЕОР;
26) обезбеђује учешће полиције и других организационих јединица у
спровођењу мера и активности предвиђених овим законом;
27) припрема и спроводи безбедносну заштиту простора, инфраструктуре и објеката од значаја за предузимање мера и извршавање задатака
заштите и спасавања;
28) обавља и друге послове одређене законом.
Министарство одбране и Војска Србије
Члан 26.
У условима када друге снаге и средства система нису довољне за заштиту и
спасавање људи, материјалних и других добара од последица катастрофа,
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на захтев Републичког штаба за ванредне ситуације, Министарство одбране обезбеђује учешће својих организационих јединица, команди, јединица
и установа Војске Србије за пружање помоћи у заштити и спасавању, у
складу са законом, осим у ратном и ванредном стању.
Када у заштити и спасавању учествују јединице Војске Србије, њима командују њихове надлежне старешине, у складу са закључцима и препорукама штаба за ванредне ситуације који руководи и координира заштитом
и спасавањем.
Министарства и други органи државне управе
Члан 27.
Органи државне управе, у оквиру утврђеног делокруга, у области
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама:
1) се старају о обезбеђењу доследног усклађивања свих општих и планских аката које доносе или припремају, са политиком у овој области;
2) правовремено извештавају Министарство о уоченим појавама и проблемима од значаја за ову област, као и о подацима од значају за процену
постојећих ризика, о појави нових ризика и претњи и о другим чињеницама;
3) планирају, организују и обезбеђују функционисање своје делатности у
ванредним ситуацијама;
4) учествују у изради Стратегије, Националног плана смањења ризика
од катастрофа, Плана заштите и спасавања Републике Србије и других
планских и програмских докумената;
5) учествују у изради Процене ризика од катастрофа Републике Србије
из свог делокруга и достављају је Министарству, осим Министарства
одбране;
6) обављају и друге послове утврђене законом.
Аутономна покрајина
Члан 28.
Аутономна покрајина у оквиру свог делокруга у области смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама:
1) се стара о обезбеђењу доследног усклађивања свих општих и планских аката које доносе или припремају, са политиком у овој области;
2) доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији аутономне покрајине и обезбеђује њено спровођење;
3) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика
од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
4) образује покрајински штаб за ванредне ситуације;
5) успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и
функционисању цивилне заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности;
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6) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду покрајинског
штаба за ванредне ситуације;
7) израђује и доноси процену ризика, покрајински план смањења ризика од катастрофа и план заштите и спасавања;
8) одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за аутономну покрајину, на предлог штаба за ванредне ситуације;
9) обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе
заштите и спасавања, као и укључивање у телекомуникациони и информациони систем Службе 112 и повезују се са њим;
10) правовремено извештава Министарство и друге надлежне државне
органе о уоченим појавама и проблемима од значаја за смањење ризика, о
подацима од значају за процену постојећих ризика, о појави нових ризика
и претњи и о другим чињеницама које су релевантне за ову област;
11) обавља и друге послове утврђене законом.
Јединица локалне самоуправе
Члан 29.
Јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности, у области
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама:
1) доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и
обезбеђује њено спровођење;
2) израђује и доноси процену ризика, локални план смањења ризика
од катастрофа, план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса уколико се на њеној територији налази СЕВЕСО комплекс
вишег реда;
3) образује штаб за ванредне ситуације;
4) одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе на предлог надлежног штаба;
5) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
6) образује јединице цивилне заштите;
7) успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и
функционисању цивилне заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности;
8) израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију (акустичку студију) и стара се о одржавању, набавци и
постављању акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Републици Србији;
9) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама;
10) предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од
катастрофа;
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11) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду штаба за
ванредне ситуације;
12) обављају и друге послове утврђене законом.
Јединица локалне самоуправе може израђивати сопствену процену ризика, план заштите и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса
уколико има најмање једно запослено лице у сталном радном односу које
поседује лиценцу.
Сва права и обавезе предвиђене овим законом за јединице локалне самоуправе односе се и на градске општине града Београда.
Јединице локалне самоуправе успостављају облике међусобне сарадње и
удруживања у циљу пружања помоћи, размене искустава и заједничког
планирања и предузимања мера и активности из оквира својих надлежности утврђених овим законом.
Јединице локалне самоуправе остварују сарадњу са регијама и општинама
суседних земаља, у складу са законом.
Надлежна служба и други надлежни државни и покрајински органи дужни су да јединицама локалне самоуправе пружају стручну и другу помоћ и
подршку у обављању послова утврђених овим законом, у складу са својим
надлежностима и могућностима.
Привредна друштва и друга правна лица
Члан 30.
Свако привредно друштво и друго правно лице дужно је да, у оквиру своје
делатности предузима све мере превенције и смањења ризика, као и да се
одазове захтеву надлежног штаба и узме учешће у спровођењу мера заштите и спасавања.
Трошкови настали учешћем правних лица из става 1. овог члана у спровођењу мера заштите и спасавања, надокнађују се из буџета јединице локалне самоуправе, покрајине и Републике, у зависности од тога који штаб за
ванредне ситуације је упутио захтев за ангажовање.
Привредна друштва и друга правна лица су дужна да, без накнаде, доставе
Министарству, аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
односно правним лицима која су ангажована на изради процене ризика
од катастрофа и плана заштите и спасавања, податке неопходне за израду
ових докумената.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање
Члан 31.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга правна лица која се баве делатношћу из области: телекомуни-
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кација, рударства и енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије,
сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности,
заштите животне средине, водопривреде, шумарства и пољопривреде,
здравства, збрињавања лица, ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, угоститељства, и други који располажу ресурсима за смањење
ризика од катастрофа.
Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање Републике Србије,
одређује Влада на предлог Министарства.
Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање аутономне покрајине, одређује извршни орган аутономне покрајине.
Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне
самоуправе, одређује извршни орган јединице локалне самоуправе.
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.
Изузетно од става 5. овог члана, а услед хитности спровођења мера заштите и спасавања људи и материјалних добара, руководилац Надлежне службе може извршити ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту
и спасавање Републике Србије, односно одобрити њихово ангажовање на
захтев покрајинског, градског или општинског штаба за ванредне ситуације.
Влада, извршни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган
јединице локалне самоуправе, са субјектима из става 1. овог члана уговором уређују трошкове стављања у приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по тржишним ценама.
Трошкови стављања у приправност односно ангажовања падају на терет
буџета јединице локалне самоуправе, покрајине и Републике, у зависности од тога који штаб за ванредне ситуације је наредио приправност односно извршио ангажовање.
На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују
се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.
Посебне обавезе правних лица која обављају одређене делатности
Члан 32.
Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници електронских комуникационих мрежа и информационих система и веза,
стављају на располагање коришћење тих система за потребе заштите и
спасавања, по наредби надлежног штаба.
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Правна лица – оператери јавних комуникационих мрежа и јавно доступних телефонских услуга морају омогућити свим корисницима бесплатне
позиве према јединственом броју за хитне службе 112 укључујући и позиве
из јавних телефонских говорница.
Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници залиха
воде, хране, медицинских средстава и лекова, енергената, одеће, обуће,
грађевинских и других производа неопходних за извршавање задатака
заштите и спасавања, дужна су да ова средства ставе на располагање за
потребе заштите и спасавања, по наредби надлежног штаба.
Власници и корисници непокретних ствари дужни су да омогуће да се на
њиховим непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање, по наредби надлежног штаба, уз право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама.
Хуманитарна организација и удружења
Члан 33.
У оквиру своје редовне делатности хуманитарне организације и удружења учествују у припреми и спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања помоћи становништву погођеном последицама катастрофа, у складу са овим законом.
Као субјекти од посебног значаја, Црвени крст Србије, Горска служба
спасавања и Ватрогасни савез Србије, помажу надлежним државним
органима у обављању послова из своје надлежности, а у складу са јавним овлашћењима и својим програмским активностима.
У случају ангажовања у акцијама заштите и спасавања чланови хуманитарне организације и удружења, имају статус припадника цивилне
заштите.
Удружења и организације цивилног друштва
Члан 34.
Удружења и друге организације цивилног друштва имају право да, поред
добијања информација из члана 36. став 1. овог закона, разматрају питања
од значаја за смањење ризика од катастрофа, упућују о томе предлоге надлежним државним, покрајнским и локалним органима и добију одговор
од њих, као и да буду признате као партнери органа јавних власти у креирању и реализацији политике смањења ризика од катастрофа.
Удружења и друге организације цивилног друштва доприносе изградњи
културе превенције ризика и подизању свести о потреби јачања спремности и отпорности појединаца и друштва на наступање последица катастрофа.
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Високошколске установе и научно-истраживачке организације
Члан 35.
Високошколске установе и друге организације које се баве научноистраживачким радом ангажују се у спровођењу задатака заштите и спасавања и смањења ризика од катастрофа кроз учешће у штабовима,
стручно-оперативним тимовима и оперативним штабовима.
Високошколске установе и друге организације које се баве научноистраживачким радом обавештавају Министарство о научним сазнањима
од значаја за смањење ризика од катастрофа и заштиту и спасавање.
Грађани
Члан 36.
Грађани имају право да буду обавештени о ризицима од катастрофа, мерама и активностима које се предузимају ради њиховог смањења, претњама и могућим последицама од катастрофа, као и о свим неопходним
информацијама од значаја за заштиту и спасавање.
Информације и обавештења из става 1. овог члана дају се у приступачном
и лако разумљивом облику и форматима, укључујући на знаковном језику
и Брајевом писму.
Ради стицања потребних знања из области смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама, грађани се обучавају и оспособљавају у оквиру основног и средњег образовања, у складу са посебним законом и одговарајућим програмом.
Грађани који нису обухваћени оспособљавањем у оквиру основног и
средњег образовања, могу стицати основна знања из области смањивања
ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у оквиру активности субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, у складу
са посебним законом и програмским активностима.
Грађани су дужни:
1) да се оспособљавају за заштиту и спасавање и да предузимају
мере за личну и узајамну заштиту;
2) да прихвате распоред у јединице цивилне заштите и да се одазову у случају мобилизације тих јединица;
3) да се одазову позиву надлежног штаба за ванредне ситуације
ради учешћа у акцијама заштите и спасавања;
4) да о настанку опасности без одлагања обавесте оперативни
центар 112;
5) да спроводе прописане и наређене мере заштите и спасавања.
У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују
сви способни грађани, укључујући и стране држављане и лица без држав-
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љанства која у складу са законом имају одобрење за привремени боравак
или стално настањење у Републици Србији, старости од 18 до 60 година.
Изузетно од става 6. овог члана у извршавању задатака заштите и
спасавања нису обавезни да учествују:
1) труднице и мајке са децом до десет година старости и самохрани родитељи односно старатељи са децом до 15 година старости;
2) особе са инвалидитетом, као и лица која брину о особама са
инвалидитетом;
3) лица која се старају и живе у истом домаћинству са старијим
особама које нису способне да се брину сама о себи.
Члан 37.
За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да омогуће извођење
неопходних радова за заштиту и спасавање на својим непокретностима,
као и да дају на коришћење непокретне ствари, возила, машине, опрему,
материјално-техничка и друга материјална средства (вода, храна, лекови,
одећа, обућа, грађевински и други производи).
За ствари и материјална средства дата на коришћење, као и за штету
насталу извођењем радова на непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се исплаћује по тржишним
ценама.
Начин коришћења непокретних ствари, возила, машина, опреме, материјално-техничких и других материјалних средстава и начин утврђивања
надокнаде привредним друштвима и другим правним лицима и грађанима, настале услед извршавања обавеза из овог члана ближе уређује Влада.

IV. ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Члан 38.
Ванредна ситуација се проглашава када су ризици и претње или настале
последице катастрофе по становништво, материјална и културна добра
или животну средину таквог обима и интензитета да њихов настанак или
последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем
надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, додатне снаге и средства уз
појачан режим рада.
Ванредна ситуација се проглашава одмах по сазнању за непосредну опасност од њеног наступања.
Ванредна ситуација може бити проглашена и након њеног наступања, ако
се непосредна опасност од наступања ванредне ситуације није могла
предвидети или ако због других околности није могла бити проглашена
одмах после сазнања за непосредну опасност од њеног наступања.
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Ванредна ситуација се укида престанком опасности, односно престанком
потребе за спровођењем мера заштите и спасавања од катастрофа.
Члан 39.
Ванредну ситуацију проглашава и укида:
1) за територију Републике Србије – Влада, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације;
2) за територију аутономне покрајине – извршни орган аутономне покрајине, на предлог покрајинског штаба за ванредне ситуације;
3) за територију дела града или града – градоначелник, на предлог градског штаба за ванредне ситуације;
4) за територију градске општине - председник градске општине,
на предлог штаба за ванредне ситуације градске општине;
5) за територију дела општине или општине – председник
општине, на предлог општинског штаба за ванредне ситуације.
Ванредна ситуација за територију аутономне покрајине се проглашава
када постоји непосредна опаснoст која ће захватити, или је већ захватила
најмање две јединице локалне самоуправе са територије надлежности, а
процена је таква да ће се опасност или њене последице ширити и да су
капацитети аутономне покрајине довољни за спречавање, отклањање,
односно ублажавање последица.
Ванредна ситуација за територију Републике Србије проглашава се када
постоји непосредна опаснoст која ће захватити, или је већ захватила најмање две јединице локалне самоуправе, а процена је таква да ће се опасност или њене последице ширити и да се сви капацитети Републике
Србије морају ангажовати за спречавање, отклањање, односно ублажавање последица.
Члан 40.
Изузетно од одредаба члана 39. овог закона, уколико постоје услови за
проглашавање или укидање ванредне ситуације, а надлежни орган не
поступи у складу са законом, ванредну ситуацију може прогласити или
укинути Влада, на предлог Министарства.
Штабови за ванредне ситуације
Члан 41.
За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију
и руковођење у ванредним ситуацијама образују се штабови за ванредне
ситуације, и то:
1) за територију Републике Србије – Републички штаб за ванредне
ситуације који образује Влада;
2) за територију аутономне покрајине – покрајински штаб за ванредне ситуације ситуације који образује извршни орган аутономне покрајине;
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3) за територију управног округа – окружни штаб за ванредне ситуације ситуације који образује Републички штаб за ванредне ситуације;
4) за територију града – градски штаб за ванредне ситуације који
образује надлежни орган града;
5) за територију општине – општински штаб за ванредне ситуације
ситуације који образује надлежни орган општине.
Штаб за ванредне ситуације образује стручно-оперативне тимове као
своја помоћна стручна тела.
Ако надлежни орган града у чијем се саставу налази две или више градских општина одлучи да се послови смањења ризика и координације и
руковођења у ванредним ситуацијама утврде у делокруг градских општина, за територију градске општине образује се штаб за ванредне ситуације
градске општине.
Штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке.
Штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу
са посебним законом.
Стручне и административне послове за потребе Републичког штаба за
ванредне ситуације, окружног штаба за ванредне ситуације и Штаба за
ванрдне ситуације града Београда обавља Надлежна служба.
Састав штабова за ванредне ситуације
Члан 42.
Командант штаба за ванредне ситуације је:
1) министар надлежан за унутрашње послове, за Републички штаб за
ванредне ситуације;
2) председник покрајинске владе, за покрајински штаб за ванредне ситуације;
3) начелник управног округа, за окружни штаб за ванредне ситуације;
4) градоначелник, за градски штаб за ванредне ситуације;
5) председник општине, за општински штаб за ванредне ситуације.
Начелник Републичког штаба за ванредне ситуације је руководилац Надлежне службе.
Начелници штабова за ванредне ситуације су представници Надлежне
службе.
Заменик команданта градског, односно општинског штаба за ванредне
ситуације је заменик градоначелника, односно председника општине или
члан градског односно општинског већа.
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Састав, начин и организацију рада штабова за ванредне ситуације прописује Влада.
Надлежност штабова за ванредне ситуације
Члан 43.
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне
заштите;
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга
планска документа и даје препоруке за њихово унапређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово
побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва
о ризицима и опасностима и предузетим мерама.
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља
предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације;
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11)
учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика
од будућих ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег
извештаја о раду и доставља надлежном органу на усвајање;
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања.
Члан штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци.
Градски, општински штаб за ванредне ситуације и штаб за
ванредне ситуације градске општине
Члан 44.
Штаб за ванредне ситуације градске општине, општински, односно градски штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 43. овог закона,
обавља и следеће послове:
1) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
2) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за
заштиту и спасавање у јединицама локалне самоуправе;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

148

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

3) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе;
4) обавља друге послове у складу са законом.
Градски штаб за ванредне ситуације, поред послова из става 1. овог члана,
наређује штабовима за ванредне ситуације градских општина предузимање мера и активности на заштити и спасавању, уколико штаб градске
општине не доноси правовремене и одговарајуће одлуке.
Окружни штаб за ванредне ситуације
Члан 45.
Окружни штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 43.
овог закона, обавља и следеће послове:
1) координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на
подручју управног округа;
2) предлаже ангажовање специјализованих јединица цивилне
заштите, образованим на територији управног округа;
3) уз сагласност или по налогу Надлежне службе ангажује на
подручју управног округа субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање;
4) обавља и друге послове по налогу Републичког штаба за ванредне ситуације и Надлежне службе.
Покрајински штаб за ванредне ситуације
Члан 46.
Покрајински штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 43. овог
закона, обавља и следеће послове:
1) наређује штабовима за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе предузимање мера и активности на заштити и спасавању;
2) наређује ангажовање снага система смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама и употребу средстава за заштиту и
спасавање из неугрожених општина на територији угрожених општина;
3) преко општинских штабова за ванредне ситуације, непосредно координира ангажовање снага система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама и средстава у ванредним ситуацијама
када је истовремено угрожен већи број општина на територији аутономне
покрајине;
4) ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за
аутономну покрајину;
5) предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање аутономне покрајине;
6) обавља и друге послове по налогу Републичког штаба за ванредне
ситуације и Надлежне службе.
Покрајински штаб за ванредне ситуације и штабови за ванредне ситуације
јединице локалне самоуправе дужни су редовно да извештавају Репу-
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блички штаб за ванредне ситуације и Надлежну службу о стању, спровођењу мера и извршавању задатака заштите и спасавања.
Републички штаб за ванредне ситуације
Члан 47.
Републички штаб за ванредне ситуације, поред послова утврђених чланом
43. овог закона, обавља и следеће послове:
1) наређује штабовима за ванредне ситуације предузимање мера и
активности за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним
ситуацијама;
2) наређује ангажовање и употребу снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и средстава са територије неугрожених јединица локалне самоуправе на подручје угрожених јединица локалне самоуправе;
3) преко окружних штабова за ванредне ситуације, непосредно координира ангажовање снага система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама и средстава у ванредним ситуацијама,
када је истовремено угрожен већи број јединица локалне самоуправе на
територији управног округа;
4) ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за
Републику Србију;
5) предлаже Влади доношење одлуке о тражењу, прихватању, односно пружању помоћи;
6) предлаже Влади да нареди општу мобилизацију јединица, других
снага цивилне заштите и материјалних ресурса;
7) распушта штаб за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе, уколико исти не обавља послове заштите и спасавања у складу са овим
законом, не доноси правовремене и одговарајуће одлуке на основу којих
се спроводе и предузимају потребне мере за смањење ризика и управљање
ванредним ситуацијама;
8) израђује предлоге годишњег плана рада и годишњег извештаја о
свом раду и доставља их Влади ради усвајања;
9) обавља друге послове у складу са законом.
У случају распуштања штаба из става 1. тачке 7) овог члана, Републички
штаб за ванредне ситуације формира привремени штаб за ванредне ситуације из реда својих чланова, запослених у Министарству, руководилаца
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и других стручних
лица са територије јединица локалне самоуправе.
Републички штаб за ванредне ситуације, у складу са проценом, образује
оперативни штаб као своје помоћно оперативно тело за одређене врсте
опасности, који је у време ванредне ситуације у непрекидном заседању.
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V. ВАТРОГАСНЕ И ВАТРОГАСНО - СПАСИЛАЧКЕ
ЈЕДИНИЦЕ
Ватрогасне јединице
Члан 48.
Ватрогасне јединице могу бити професионалне и добровољне.
Професионалне ватрогасне јединице су ватрогасно-спасилачке јединице
Министарства (у даљем тексту: ватрогасно-спасилачке јединице), ватрогасне јединице Министарства одбране, ватрогасне јединице јединица локалне самоуправе и ватрогасне јединице правних лица.
Добровољне ватрогасне јединице су ватрогасне јединице правних лица и
удружења, организованих на принципу добровољности.
Министарство врши контролу испуњености услова за формирање и рад
ватрогасних јединица, осим ватрогасних јединица Министарства одбране.
Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства
Члан 49.
Ватрогасно-спасилачке јединице јесу снаге система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и реагују у акцијама
усмереним на елиминисање појава несреће, спасавање угроженог становништва и материјалних добара и отклањање последица катастрофа.
Униформисани припадници ватрогасно-спасилачких јединица могу бити
само она лица која након спроведеног конкурса успешно заврше Основну
обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства.
Полазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно-спасилачких
јединица Министарства, поред основних услова за пријем у радни однос у
Министарство, утврђених посебним законом, мора да испуњава и посебне
услове, и то:
1) да није млађи од 19 година нити старији од 30 година;
2) да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс;
3) да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене,
психо-физичке и базичне моторичке способности.
За распоређивање на руководећа радна места у ватрогасно-спасилачким
јединицама потребно је најмање пет година радног стажа на пословима
заштите и спасавања у ватрогасно-спасилачким јединицама.
Припадници ватрогасно-спасилачких јединица дужни су да се стручно
усавршавају у складу са плановима и програмима које утврђује Министарство.
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Организацију, начин рада, поступање приликом извршавања задатака
заштите и спасавања, начин вршења службе, као и унутрашњи ред у јединици, у погледу специфичности уређења рада ватрогасно-спасилачких
јединица ближе уређује министар.
Критеријуме за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку
припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, права обавезе и одговорности полазника Основне обуке, као и стручно оспособљавање, усавршавање и напредовање припадника ватрогасно-спасилачких
јединица прописује министар.
Професионалне ватрогасне јединице локалне самоуправе
Члан 50.
Јединице локалне самоуправе могу основати професионалне ватрогасне
јединице.
Минимални број ватрогасаца, техничку опремљеност и обученост професионалних ватрогасних јединица локалне самоуправе прописује министар.
Руковођење акцијама заштите и спасавања
Члан 51.
Ако у акцијама заштите и спасавања учествују припадници Надлежне
службе, акцијом руководи овлашћени старешина Надлежне службе.
Члан 52.
Руководилац акције заштите и спасавања Надлежне службе, у обављању
својих послова, овлашћен је да:
1) непозваним лицима забрани приступ на место ванредног догађаја,
као и да обустави саобраћај поред тог места;
2) нареди хитну евакуацију лица и имовине из угрожених подручја,
просторија и објеката;
3) нареди прекид односно довод електричне струје, гаса и течних горива;
4) нареди употребу воде и других средстава за гашење пожара које
користе правна и физичка лица ако се на други начин не може обезбедити
потребна количина воде односно других средстава за гашење пожара;
5) нареди коришћење возила и пловних објеката правних и физичких лица за превоз повређених у ванредном догађају, евакуацију лица и
имовине и допремање средстава за гашење пожара;
6) нареди уклањање возила и других предмета који ометају акцију
заштите и спасавања;
7) нареди другим правним и физичким лицима да ставе на располагање алат, превозна, техничка и друга средства потребна за заштиту и спасавање;
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8) нареди делимично или потпуно рушење објеката или делова објеката који нису погођени ванредним догађајем, у случају да се на други
начин не може обезбедити заштита и спасавање живота људи;
9) предузме мере за обезбеђење евакуисане имовине;
10) нареди насилно отварање закључаног објекта или просторије ради заштите и спасавања људи и имовине;
11) нареди радно способним лицима да пруже помоћ у заштити и
спасавању;
12) утврди идентитет лица и изврши идентификацију предмета;
13) изврши преглед места ванредног догађаја.
Интерне евиденције
Члан 53.
У циљу обављања редовних задатака ватрогасно-спасилачке јединице
воде интерне евиденције.
Начин вођења интерних евиденција ближе уређује министар.

VI. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 54.
Цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, спасавање и отклањање последица елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа и других већих опасности које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину у миру и
ванредном и ратном стању.
Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере, повереници, заменици повереника и јединице.
Лична и узајамна заштита
Члан 55.
Лична и узајамна заштита je облик организовања грађана за личну заштиту и самопомоћ и пружање помоћи другим особама којима је та помоћ
неопходна.
Ради остваривања личне и узајамне заштите, државни органи, органи
аутономне покрајине и органи јединице локалне самоуправе, привредна
друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врше обуку запослених.
Грађани, власници зграда и власници посебних и самосталних делова
стамбених зграда и зграда било које друге намене дужни су да обезбеђују
и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту.
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Обавезна средства, опрему и обуку за личну и узајамну заштиту од катастрофа ближе уређује Влада.
Мере цивилне заштите
Члан 56.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од
опасности изазваних катастрофама спроводе се мере цивилне заштите:
1) узбуњивање;
2) евакуација;
3) склањање;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6) заштита од техничко-технолошких несрећа;
7) заштита и спасавање из рушевина;
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом;
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11) заштита од ЕОР;
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена.
Осим мера из става 1. овог члана, могу се планирати, припремати и спроводити и друге мере и активности у циљу смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама.
Узбуњивање
Члан 57.
Узбуњивање је обавештавање становништва о наступајућој или насталој
опасности ради хитног поступања у циљу заштите живота и здравља.
Узбуњивање се врши путем система за јавно узбуњивање.
Евакуација
Члан 58.
Евакуација је планско и организовано померање људи, животиња и материјалних добара са угрожених на неугрожена подручја.
У зависности од степена опасности и могућих последица, евакуација може
бити делимична или потпуна.
Приликом евакуације приоритет имају:
1) мајке са децом до 15 година старости, односно друга лица која су по
закону дужна да се старају о чувању и неговању малолетника млађих од 15
година;
2) труднице;
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3) болесна лица, особе са инвалидитетом и друга лица којима је неопходна туђа помоћ и нега;
4) лица млађа од 16 година и старија од 65 година (мушкарци), односно 60 година (жене).
Наредба о евакуацији
Члан 59.
Наредбу о обиму евакуације и категоријама становништва унутар подручја јединице локалне самоуправе које се евакуише доноси надлежни штаб
за ванредне ситуације.
Евакуацију са подручја једне јединице локалне самоуправе на подручја
других јединица локалне самоуправе наређује Републички штаб за ванредне ситуације.
Лица са подручја за које је наређена евакуација обавезна су да поступају у
складу са наредбом о евакуацији.
У случају када лица на која се односи наредба за евакуацију одбију да
поступе по наредби надлежног штаба за ванредне ситуације, чиме угрожавају не само сопствену безбедност већ и безбедност других лица која се
евакуишу или врше евакуацију, евакуација се врши уз асистенцију полиције.
Евакуација са територије једне на територију других јединица локалне самоуправе
Члан 60.
Планирање, припрему и спровођење евакуације са територије једне на територију друге јединице локалне самоуправе врше штабови за
ванредне ситуације обе јединице локалне самоуправе.
При планирању и спровођењу евакуације остварује се сарадња са
надлежним државним органима, Црвеним крстом Србије, хуманитарним
организацијама и другим организацијама које учествују у извршавању
евакуације.
Координацију спровођења евакуације са територије једне или више јединица локалне самоуправе или градске општине на територију друге јединице локалне самоуправе или градске општине врши републички,
односно градски штаб за ванредне ситуације.
Склањање
Члан 61.
Склањањем се обезбеђује заштита и спасавање људи, материјалних и културних добара, првенствено у случају ратне опасности.
Склањање обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

155

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

објеката и подземних саобраћајница, као и других објеката погодних за
заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење.
Као други заштитни објекти из става 2. овог члана користе се подрумске и
друге подземне просторије у стамбеним и зградама било које друге намене, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени
тунели, пећине и други природни објекти.
Изградњу, одржавање, техничку контролу и мирнодопско коришћење
јавних и блоковских склоништа врши јавно предузеће задужено за склоништа.
Јавно предузеће задужено за склоништа користи јавна и блоковска склоништа као средства у јавној својини и њима управља.
Склоништа из става 5. овог члана могу се издавати у закуп у мирнодопским условима.
Планирање и организација склањања грађана је у надлежности јединица
локалне самоуправе, запослених у надлежности привредних друштава и
других правних лица, а културних добара у надлежности установа културе.
Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се
вршити адаптације и реконструкције које би нарушиле његове техничке и
хигијенске услове и тиме функционалну употребљивост склоништа.
У случају ратне опасности, склоништа која су коришћена у мирнодопске
сврхе, морају се испразнити и оспособити за заштиту, најкасније у року од
24 часа.
За склањање у новоизграђеним стамбеним зградама и зградама било које
друге намене могу се користити подрумске и друге подземне просторије с
тим да се над њима гради ојачана плоча која може да издржи урушавање
објекта у складу са прописом који то регулише.
Начин одржавања склоништа и прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва прописује
министар.
Збрињавање угрожених и настрадалих
Члан 62.
Збрињавање угрожених и настрадалих је обезбеђење хитног, привременог
смештаја, тражење несталих и спајање породица, здравствене заштите и
психолошке помоћи, основних животних намирница и предмета личне
хигијене угроженог становништва.
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Збрињавањем руководи надлежни штаб за ванредне ситуације док се не
створе услови у којима ће даљу бригу о збрињавању преузети надлежни
државни органи.
У извршавању задатака збрињавања угрожених и настрадалих учествују и
сарађују Надлежна служба, Црвени крст Србије, удружења и грађани.
Власници и корисници објеката и просторија у јавној употреби, као и приватних објеката погодних за смештај, дужни су да приме на привремени
смештај грађане, када то нареди надлежни штаб за ванредне ситуације.
Изузетно, уколико се не може вршити збрињавање у објектима из става 4.
овог члана, збрињавање се врши у шаторским насељима.
Накнада за коришћење објеката и просторија из става 4. овог члана
исплаћује се по тржишним условима на дан предаје.
Радиолошка, хемијска и биолошка заштита
Члан 63.
Радиолошка, хемијска и биолошка заштита (у даљем тексту: РХБ заштита)
обухвата мере и поступке који се организују и спроводе ради спречавања,
ублажавања и отклањања последица РХБ контаминације.
РХБ заштита обухвата личну и колективну заштиту, контролу и деконтаминацију.
Заштита од акцидената са радиоактивним и нуклеарним материјалом
спроводи се у складу са посебним прописима.
Заштита од удеса и техничко-технолошких несрећа
Члан 64.
Привредно друштво и друго правно лице које обавља активности у којима
је присутна или може бити присутна једна или више опасних супстанци у
прописаним количинама, дужно је да предузме све неопходне мере за
спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи,
економију, екологију и друштвену стабилност и животну средину, у складу
са законом.
Привредно друштво и друго правно лице из става 1. овог члана, дужно је
да, узимајући у обзир делатност којом се бави, врсту и количину опасних
супстанци и објекте које користи, изради и Министарству достави на
сагласност План заштите од удеса, као и да у складу са тим документом,
предузме мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса и последица на живот и здравље људи, економију и екологију, друштвену стабилност и животну средину.
Привредно друштво и друго правно лице које се бави активностима у
објектима у којима се врши експлоатација минералних сировина и објектима у којима се користе или складиште и одлажу радиоактивни и нуклеарни материјали, чије последице у случају техничко-технолошке несреће
угрожавају живот и здравље људи, економију и екологију и друштвену
стабилност и животну средину, организује и спроводи заштиту и спасава-
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ње људи, материјалних добара и заштиту животне средине од последица
техничко-технолошких несрећа, у складу са посебним прописима.
Врсту и количину опасних супстанци на основу којих се сачињава План
заштите од удеса и предузимају мере из става 1. овог члана прописује министар.
Члан 65.
План заштите од удеса израђује и доставља на сагласност Министарству
привредно друштво и друго правно лице:
1) за постојећа постројења која већ обављају послове и активности са
опасним супстанцама, најкасније шест месеци од дана ступања на снагу
овог закона;
2) које већ обавља послове и активности са опасним супстанцама, за
постројења чије су активности биле такве да су опасне супстанце биле
присутне у количинама мањим од прописаних, у случају повећања, до
количина прописаних актом министра из члана 64. став 5. овог закона,
најкасније три месеца од дана промене.
Привредно друштво и друго правно лице које је дужно да изради и достави на сагласност План заштите од удеса, уколико има овлашћење за израду Плана заштите од удеса, овај план израђује за своје потребе, а у случају
да нема овлашћење, ангажује друго правно лице које има овлашћење за
израду Плана заштите од удеса.
Члан 66.
Привредно друштво и друго правно лице је дужно да ажурира План заштите од удеса приликом:
1) организационе промене, формирања новог постројења или
изградње новог објекта;
2) модификације постројења, промени количине, природе и физичког облика опасних супстанци, промене поступка у начину коришћења
опасних супстанци или друге промене која може утицати на могућност
настанка удеса.
Обавезе из става 1. овог члана, привредно друштво или друго правно лице
извршава најкасније три месеца од настале промене и ажурирани План
заштите од удеса доставља Министарству на сагласност.
Привредно друштво и друго правно лице из члана 64. овог закона, дужно
је да неодложно обавести Министарство о престанку рада привредног
друштва, постројења или објекта, о трајном престанку или конзервацији
постројења због дужег прекида рада.
Привредно друштво и друго правно лице из члана 64. овог закона дужно
је да врши тестирање Плана заштите од удеса најмање једанпут у периоду
од три године, комисијски, уз обавезно вођење записника о резултатима
тестирања, а по потреби и да ажурира План заштите од удеса на основу
резултата тестирања.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

158

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Привредно друштво и друго правно лице, по добијању сагласности Министарства, дужно је да достави податке из Плана заштите од удеса јединици
локалне самоуправе ради израде процене угрожености.
Начин израде и садржај плана заштите од удеса из овог члана прописује
министар.
Члан 67.
Министарство израђује и води Регистар привредних друштава и других
правних лица која производе, прерађују, користе и складиште опасне супстанце.
Регистар садржи податке о привредном друштву или другом правном лицу и о одговорном лицу (назив, адреса седишта, подаци за контакт (број
телефона, факс, електронска адреса), матични број, ПИБ, шифра и назив
делатности, облик организовања, подаци о директору, одговорном лицу,
руководиоцу и лицу за контакт (име и презиме и подаци за контакт) ), као
и о врсти и количини опасних супстанци (складишне капацитете), податке о расположивим средствима и опреми за заштиту и интервенисање, о
насталим удесима, о мерама које су предузете по извршеном инспекцијском надзору и друге податке од значаја за процену вероватноће настанка
удеса.
Начин вођења Регистра привредних друштава и правних лица које рукују
опасним супстанцама из става 1. овог члана прописује министар.
Обавештавање о опасности од удеса са прекограничним ефектима
Члан 68.
У случају непосредне опасности или настанка удеса који може изазвати
прекограничне ефекте, Министарство неодложно обавештава надлежни
орган земље коју може захватити опасност од удеса.
Министарство ће надлежном органу друге земље из става 1. овог члана, на
његов захтев, пружити и додатна обавештења у вези са процењеним прекограничним ефектима удеса, као и о другим битним чињеницама.
О прикупљеним подацима од надлежних органа других земаља у вези
удеса са прекограничним ефектима, Министарство обавештава надлежне
органе и службе Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.
Начин обавештавања и размене података са другим земљама које могу
бити захваћене удесом са прекограничним ефектима прописује министар.
Заштита и спасавање из рушевина
Члан 69.
Ради спасавања људи и материјалних добара из рушевина које могу настати услед катастрофа, организују се и спроводе одговарајуће радње и
поступци за извиђање рушевина, проналажење лица затрпаних у рушевинама, осигурање оштећених и померених делова конструкција зграда и
објеката ради спречавања даљег рушења, спасавање затрпаних лица односно њихово извлачење изван зоне рушења, мере прве помоћи и хитне меНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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дицинске помоћи, као и друге мере којима се доприноси заштити и спасавању из рушевина.
Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под
водом
Члан 70.
Заштита и спасавање од поплава и других несрећа на води и под водом
обухвата осматрање водостаја, узбуњивање, планирање, спасавање и
спровођење евакуације становништва и материјалних добара из угрожених подручја, планирање и обезбеђење превожења и преласка преко река
и језера, одстрањивање воде из поплављених објеката, проналажење и
извлачење настрадалих и утопљених, збрињавање угроженог становништва и санирање последица изазваних поплавама.
Орган надлежан за област хидрологије, надлежни републички и покрајински орган за водопривреду и јавна водопривредна предузећа, сходно
извештајима и прогнозама, обавештавају надлежну службу о нивоима
водостаја, проглашеној фази одбране, развоју ситуације и мерама које се
предузимају.
Заштита и спасавање на неприступачним теренима
Члан 71.
Организација и спровођење заштите и спасавања од несрећа на неприступачним теренима обухвата спасавање на планинама, из снежних лавина,
јама, пећина и сличних места.
У заштити и спасавању од несрећа на неприступачним теренима, на
захтев Надлежне службе, учествује Горска служба спасавања Србије.
Заштита и спасавање од пожара и експлозија
Члан 72.
Заштита и спасавање од пожара и експлозија обухвата организацију и
спровођење превентивних мера у свим срединама, а посебно објектима у
којима се складиште запаљиве и експлозивне материје и просторима где
постоји могућност настанка пожара.
Заштита од пожара и експлозија уређује се посебним законом.
Заштита од ЕОР
Члан 73.
Заштита од ЕОР обухвата процену опасности од ЕОР, извиђање, обележавање, проналажење, ископавање, обезбеђење, идентификацију, уклањање,
транспорт, привремено складиштење и уништавање ЕОР.
ЕОР у смислу овог закона, не подразумевају се неексплодиране импровизоване диверзантско-терористичке направе.
Послове из става 1. овог члана организује и обавља Надлежна служба.
Послове из става 1. овог члана, изузев уклањања и уништавања ЕОР, може
да обавља и друго правно лице или предузетник у складу са овим законом
и другим прописом.
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Пропис о обављању послова из става 1. овог члана доноси Влада.
Члан 74.
Територијално надлежни домови здравља, односно заводи за хитну медицинску помоћ обезбеђују медицинску подршку без накнаде током акције
уклањања и уништавања ЕОР, које спроводи Надлежна служба.
Грађани, државни органи, привредна друштва и друга правна лица дужни
су да о пронађеном ЕОР одмах обавесте најближу полицијску станицу или
оперативни центар 112, видљивим знаком обележе место где се налазе
ЕОР и обезбеде их док не дођу овлашћени службеници Министарства.
Територијално надлежна организациона јединица Министарства врши
обавештавање Надлежне службе о случајно пронађеном ЕОР и врши обележавање и обезбеђивање локације пронађеног ЕОР до доласка овлашћених службеника Министарства.
Територијално надлежне организационе јединице Министарства пружају
асистенцију током акције уклањања и уништавања ЕОР.
Прва и медицинска помоћ
Члан 75.
Организација и спровођење прве и медицинске помоћи у случају катастрофа, обухвата све облике прве и медицинске помоћи, самопомоћи и
узајамне помоћи и збрињавање повређених и оболелих.
Медицинску помоћ у случају катастрофа пружају територијално надлежне
установе здравствене заштите.
У пружању прве помоћи учествује Министарство, Црвени крст Србије,
јединице цивилне заштите, стручна лица и обучени грађани у оквиру
личне и узајамне заштите.
Асанација терена
Члан 76.
Асанација терена обухвата проналажење, уклањање, идентификацију и
хитно сахрањивање погинулих односно умрлих, уклањање лешева животиња, дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију, деконтаминацију и ремедијацију објеката и терена.
У отклањању последица и спровођењу асанације, у складу са својим
овлашћењима и дужностима, учествују државни органи, јединице локал-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

161

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

не самоуправе, ветеринарска инспекција, комунална инспекција, здравствене и ветеринарске установе, комунална предузећа, кафилерије и други
субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, снаге Министарства,
Војске Србије, јединице цивилне заштите и грађани.
Повереници цивилне заштите
Члан 77.
Ради вршења задатака цивилне заштите у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама, привредним друштвима и другим правним
лицима и органима државне управе, именују се повереници и заменици
повереника цивилне заштите.
Члан 78.
Поверенике и заменике повереника цивилне заштите именује и
разрешава:
1) у органу државне управе – руководилац органа државне управе;
2) у привредном друштву и другом правном лицу – директор, односно други надлежни орган одређен општим актом;
3) у насељу, односно делу насеља – штаб за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе и градске општине.
Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити
пунолетно лице, које није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, као и против кога се не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности.
Повереници цивилне заштите и њихови заменици су дужни да се одазову
на позив надлежног штаба за ванредне ситуације или другог органа који
их је поставио.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама грађана и запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају
грађане и запослене о правовременом предузимању мера цивилне заштите, обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији ради учешћа
у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше координацију и спровођење евакуације, збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите и врше проверу постављања обавештења о знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје одговорности.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне заштите.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у
складу са упутствима повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Пропис којим се уређује рад повереника и заменика повереника цивилне
заштите и критеријуми за њихово именовање доноси министар.
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Јединице цивилне заштите
Члан 79.
Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање мера цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите су јединице цивилне заштите опште намене и
специјализоване јединице цивилне заштите.
Члан 80.
Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице
цивилне заштите за узбуњивање образују јединице локалне самоуправе.
Одлуку о образовању јединица цивилне заштите из става 1. овог члана
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Изузетно од става 1. овог члана, јединице локалне самоуправе могу бити
ослобођене обавезе образовања јединица цивилне заштите опште намене,
уколико на њеној територији постоји доборовољно ватрогасно друштво,
које јединица локалне самоуправе финансира и које у свом саставу има
формирану, обучену и опремљену ватрогасну јединицу од најмање 20
припадника.
Услов за примену става 3. овог члана је да јединица локалне самоуправе
има уговором дефинисан однос са добровољним ватрогасним друштвом у
смислу обавезности њиховог учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, као и обавезности јединице
локалне самоуправе да делом финансира њихово опремање и обучавање.
Члан 81.
Специјализоване јединице цивилне заштите образује Министарство, осим
јединица цивилне заштите за узбуњивање.
Одлуку о образовању специјализованих јединица цивилне заштите и јединица чије се дужности попуњавају активном резервом доноси министар.
Прописе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе доноси Влада.
Прописе о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите,
обуци и наставним плановима и прогамима за обуку јединица цивилне
заштите доноси министар.
Члан 82.
Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите врши надлежни територијални орган Министарства одбране, према исказаним
потребама Министарства и јединица локалне самоуправе и у складу са
прописима који уређују распоређивање грађана и материјалних средстава
за потребе одбране.
Распоређивање грађана који нису војни обвезници и добровољаца који
немају ратни распоред по војној и радној обавези у јединице цивилне
заштите врши Надлежна служба и јединица локалне самоуправе.
Специјализовне јединице цивилне заштите које се ангажују на извршавању најсложенијих задатака и од којих се захтева одржавање повишене
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оперативне и функционалне способности, као и ангажовање у мисијама
пружања међународне помоћи попуњавају се активном резервом.
Припадници активне резерве цивилне заштите не могу се распоређивати
на друге послове одбране без претходног мишљења Министарства.
Јединице Црвеног крста Србије у погледу попуне обвезницима имају статус јединица цивилне заштите.
Члан 83.
Активна резерва представља обучени резервни састав цивилне заштите
који се ангажује за попуну специјализованих јединица цивилне заштите, а
које образује Министарство ради извршавања задатака у одређеном периоду, чија су права и дужности уређена законом и уговором о служби у активној резерви (у даљем тексту: уговор).
Припадник активне резерве бира се на јавном конкурсу.
У случају када је кандидат за припадника активне резерве запослен, обезбеђује сагласност послодавца за његово распоређивање у активну резерву.
Права и обавезе припадника активне резерве уређују се уговором са Министарством.
Један примерак закљученог уговора о служби у активној резерви доставља се територијалном органу Министарства одбране надлежном по месту
пребивалишта припадника активне резерве ради вођења евиденције.
Члан 84.
Планским обучавањем припадника активне резерве обезбеђује се виши
степен оспособљености у односу на остале припаднике специјализованих
јединица цивилне заштите.
Припаднику цивилне заштите који је по основу уговора о активној резерви позван ради извршавања задатака цивилне заштите, а који је у радном
односу код другог послодавца, мирује радни однос код тог послодавца за
време извршавања задатака, а дужан је да се врати на посао одмах по престанку ангажовања на задацима цивилне заштите.
Командире јединица цивилне заштите које образује и организује Министарство, поставља и разрешава руководилац Надлежне службе.
Пропис о активној резерви доноси Влада.
Члан 85.
Припадници активне резерве се могу ангажовати у току календарске
године на редовном обучавању до 30 дана, односно до 90 дана за
одржавање оперативне, функционалне способности и спровођење мера и
задатака цивилне заштите на територији Републике Србије и у
међународним мисијама заштите и спасавања.
Припадницима активне резерве припада месечна новчана надокнада за
службу у активној резерви у висини од 10% од просечне зараде по
запосленом у Републици Србији у предходном месецу.
У случају када припадник активне резерве не изврши уговором утврђене
обавезе и када дође до раскида уговора његовом кривицом, дужан је да
врати Министарству примљену надокнаду из става 2. овог члана за
последњих 12 месеци.
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Члан 86.
Јединице цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима која су неопходна за личну заштиту припадника јединице и за спровођење и извршавање задатака цивилне заштите.
Додељену униформу, заштитну и другу опрему, припадници јединица
цивилне заштите су у обавези да користе искључиво наменски, приликом
обуке и извршавања задатака цивилне заштите и исту, у року не дужем од
30 дана, врате на захтев Министарства односно надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Штету насталу услед губитка опреме из става 1. овог члана, припадник
јединице цивилне заштите је дужан да надокнади Министарству односно
надлежном органу јединице локалне самоуправе.
Средства и опрему из става 1. овог члана обезбеђују Министарство и јединице локалне самоуправе, у складу са утврђеном личном и материјалном
формацијом јединица цивилне заштите.
Приликом извршавања задатака цивилне заштите, повереници, заменици повереника и припадници јединица цивилне заштите морају бити
јасно обележени.
Пропис о униформи, ознакама цивилне заштите, ознакама
функција и специјалности, знаку цивилне заштите и личној
карти припадника цивилне заштите доноси министар.
Члан 87.
Позивање на обуку припадника цивилне заштите распоређених по војној
обавези, врши се преко Министарства одбране, у складу са посебним прописом.
Припаднике активне резерве, грађане који нису војни обвезници, добровољце распоређене у јединице цивилне заштите позива Надлежна служба, односно орган јединице локалне самоуправе, најкасније 30 дана пре
почетка обуке.
Обука и оспособљавање може се одложити на захтев припадника цивилне
заштите због болести или повреде, школовања, неге члана домаћинства
који је тешко болестан, смртног случаја у породици или домаћинству или
других оправданих разлога.
Решење о одлагању или прекиду обуке доноси Надлежна служба односно
надлежни орган локалне самоуправе.
Мобилизација и активирање
Члан 88.
Мобилизација обухвата предузимање мера којима се јединице цивилне
заштите доводе у стање спремности за деловање.
Мобилизација по обиму може бити општа и делимична, а проглашава се
јавним саопштењем или појединачним позивом.
Општа мобилизација обухвата све, а делимична потребан део јединица и
материјалних средстава потребних за вршење задатака цивилне заштите.
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Делимична мобилизација може се наредити ради употребе јединица цивилне заштите за наменске задатке цивилне заштите у ванредним ситуацијама и ванредним догађајима, на одређеној територији.
Активирање обухвата поступке, задатке и активности којим се редовни
капацитети субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање из редовног стања преводе у стање потпуне спремности за извршавање задатака заштите и спасавања.
Општу мобилизацију наређује Влада.
Делимичну мобилизацију и активирање наређује руководилац Надлежне
службе, односно председник општине/градоначелник, за јединице цивилне заштите из своје надлежности.
Права и дужности припадника цивилне заштите
Члан 89.
Припадници цивилне заштите су припадници јединица цивилне заштите
и повереници и заменици повереника цивилне заштите.
Поред лица наведених у ставу 1. овог члана, припадници цивилне заштите
су запослени који су ангажовани на задацима цивилне заштите, као и друга лица која одговоре на позив надлежних органа и врше задатке цивилне
заштите под њиховом контролом.
Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове на позив надлежног
органа за обуку.
Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове на позив надлежног
органа за учешће у акцијама заштите и спасавања.
Припадници цивилне заштите дужни су да се јаве на одређено место и у
одређено време и да учествују у акцијама заштите и спасавања.
Члан 90.
Припадници јединица цивилне заштите и повереници и заменици повереника цивилне заштите имају право на надокнаду за ангажовање на задацима цивилне заштите.
Лица из става 1. овог члана која су у радном односу, а позвана су на извршење задатака цивилне заштите, имају право на накнаду зараде коју
обрачунава и исплаћује послодавац.
Послодавац је дужан да омогући припаднику јединице цивилне заштите
да се одазове на позив за обуку или учешће у акцијама заштите и спасавања с тим да има право на рефундацију исплаћене накнаде зараде у случају
одсуствовања запосленог због обуке или учешћа у акцијама заштите и
спасавања. Основица за рефундацију средстава је просечна месечна зарада запосленог остварена у претходних 12 месеци у односу на месец у коме
је извршавао задатке цивилне заштите, сразмерно времену ангажовања.
Лицу из става 1. овог члана које самостално обавља регистровану привредну или другу професионалну делатност, припада накнада у висини
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основице од које плаћа допринос за обавезно сопствено социјално осигурање, сразмерно времену ангажовања у цивилној заштити.
Незапосленом лицу из става 1. овог члана накнада се обрачунава по основици коју чини просечна месечна нето зарада у Републици Србији према
подацима Републичког завода за статистику, остварена у месецу који
претходи месецу у коме је грађанин ангажован.
Рефундација из става 3. овог члана и накнаде из ст. 4. и 5. овог члана се
исплаћују на терет јединица локалне самоуправе или Министарства, зависно од тога у коју јединицу цивилне заштите је лице распоређено и који
орган је лице ангажовао.
Лицима из става 2. овог члана која су ангажована на извршењу задатака
цивилне заштите у нерадне дане накнада се обрачунава на начин из става
5. овог члана.
Запослени који одсуствује са посла због извршења задатка цивилне заштите, не сме због тога да трпи последице у радно - правном статусу код
послодавца.
Члан 91.
Припадници цивилне заштите који нису обухваћени обавезним здравственим осигурањем, а претрпе повреду на раду или професионалну болест поводом учествовања у акцијама заштите и спасавања или на пословима и задацима цивилне заштите, остварују права из обавезног здравственог осигурања у складу са прописима којима се уређује здравствено
осигурање.
Права из става 1. овог члана остварују се под условима и на начин утврђен
прописима из области пензијско-инвалидског и здравственог осигурања.
У извршавању задатака заштите и спасавања примењују се општи прописи о безбедности и здрављу на раду.
Члан 92.
Припадник цивилне заштите који за време организованог учешћа у
извршавању задатака заштите и спасавања без своје кривице задобије
повреду или оболи, па због тога код њега наступи телесно оштећење од
најмање 20%, има право на једнократну новчану помоћ чија се висина
утврђује према степену телесног оштећења.
Ако припадник цивилне заштите из става 1. овог члана изгуби живот,
чланови његове уже породице имају право на накнаду трошкова превоза
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посмртних остатака, као и трошкова сахране у висини просечних трошкова сахране у месту пребивалишта у месецу у којем је смрт наступила.
Чланови уже породице имају право и на једнократну помоћ која не може
бити мања од 12 просечних плата у Републици Србији остварених у календарској години која претходи години у којој је припадник цивилне заштите из става 1. овог члана изгубио живот.
Пропис о висини и начину остваривања права на једнократну помоћ из
става 3. овог члана доноси Влада.
Члан 93.
Припадник цивилне заштите за време извршавања задатака заштите и
спасавања има право на накнаду за превоз, смештај и исхрану.
Смештај и исхрана из става 1. овог члана обезбеђују се кад учешће у извршавању задатака заштите и спасавања траје дуже од осам сати.
Средства за накнаду из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету јединица
локалне самоуправе и буџету Републике Србије.

VII. РАНО УПОЗОРАВАЊЕ, ОБАВЕШТАВАЊЕ И
УЗБУЊИВАЊЕ
Члан 94.
Рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање представља скуп активности усмерених на откривање, праћење и прикупљање информација као
и благовремено обавештавање и упозоравање субјеката и снага система
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама о
свим врстама опасности које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама који оперативно прикупљају податке, укључујући и податке
из међународне размене, дужни су да обавештавају Службу 112 о стању
климе и вода, да достављају анализе, прогнозе и упозорења о хидролошким, метеоролошким и геолошким појавама, елементарним непогодама
и другим опасностима, садржају опасних материја у ваздуху, земљишту и
водама изнад дозвољених вредности, као и све друге прикупљене податке
о појавама које могу угрозити људе, материјална и културна добра и животну средину.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама који врше аутоматско прикупљање података дужни су да обезбеде њихово аутоматско прослеђивање Служби 112.
Прописе о врсти и структури података и начину поступања субјеката у
процедури за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање доноси
Влада.
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Члан 95.
Службу 112 чине Национални центар 112, оперативни центри 112, ситуациони центри и систем јавног узбуњивања.
Служба 112 обавља следеће задатке:
1) пријем, обраду и прослеђивање позива за помоћ;
2) рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање становништва, надлежних органа, привредних друштава и других правних лица у зони
угрожености, као и снага заштите и спасавања;
3) обезбеђење јединственог комуникационо-информационог система и
система заштите информација;
4) обезбеђење функционалне интеграције служби од интереса за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
5) обезбеђење међународне размене података у области заштите и спасавања од последица катастрофа.
Служба 112 за извршавање својих задатака, поред сопствених, користи и
телекомуникационе системе опште и посебне намене.
Начин коришћења телекомуникационих система посебне намене утврђују
споразумно руководиоци надлежних државних органа.
Национални центар 112 и оперативни центри 112, од субјеката система
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
прикупљају, анализирају, прате и обавештавају надлежне органе и институције о свим врстама информација из области смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама, у складу са прописаним процедурама.
Национални центар 112 обавља међународне комуникационоинформативне послове из ове области.
Процедуре из става 5. овог члана прописује Влада.
Члан 96.
Систем јавног узбуњивања се састоји од одговарајућих акустичких извора
(сирена), уређаја за предају и пријем сигнала за даљинско управљање сиренама, преносних путева и остале опреме и специјализованих јединица
цивилне заштите за узбуњивање.
Набавку, постављање и одржавање сирена обезбеђује јединица локалне
самоуправе, а врши се у складу са проценом ризика, акустичком студијом,
техничким нормативима и упутствима за одржавање и другим прописима
и општим актима.
Набавку, постављање и одржавање уређаја за предају и пријем сигнала за
даљинско управљање сиренама и преносне путеве обезбеђује Република
Србија.
Јединице локалне самоуправе су дужне да израде акустичку студију за
своју територију у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.
Јединице локалне самоуправе пројектну документацију за изградњу
система за јавно узбуњивање на својој територији достављају Министарству на сагласност.
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За потребе активирања сирена у случају да не постоји или није исправан
систем за даљинско управљање сиренама, јединице локалне самоуправе
формирају специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање.
Системом за јавно узбуњивање управља Министарство.
Техничке нормативе за пројектовање, изградњу и одржавање система за
јавно узбуњивање прописује министар.
Сагласност на пројектну документацију за изградњу система за јавно
узбуњивање даје Министарство.
Члан 97.
Електропривредна, водопривредна и друга привредна друштва која користе хидроакумулације створене изградњом високих брана, депонија јаловине и пепелишта, дужна су да обезбеде благовремено обавештавање и
узбуњивање становништва о опасностима које могу настати или су настале на акумулацијама, депонијама јаловине и пепелиштима које користе.
Привредна друштва и друга правна лица која врше производњу, складиштење и промет опасних материја дужна су да у случају удеса обезбеде
благовремено обавештавање и узбуњивање становништва о опасностима
изазваним опасним материјама.
Привредна друштва и друга правна лица из ст. 1. и 2. овог члана дужни су
да својим средствима изграђене системе за обавештавање и узбуњивање
одржавају у функционалном стању у складу са прописаним нормативима.
Субјекти из ст. 1. и 2. овог члана дужни су да обезбеде сопствене капацитете за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање и да се укључе у
систем јавног узбуњивања у Републици Србији и то у року:
1) од две године за субјекте који већ обављају своју делатност;
2) од 30 дана пре почетка свог рада за субјекте који започињу своју делатност.
Власници и корисници објеката у којима се налази већи број људи, а у
којима се, због буке или акустичне изолације, не може обезбедити довољна чујност система за јавно узбуњивање, дужни су да успоставе и одржавају одговарајући интерни систем за обавештавање присутних лица у објекту.
Члан 98.
Радио-дифузне и телевизијске станице дужне су да на захтев Министарства предузму мере ради хитног преношења одговарајућих информација
од интереса за заштиту и спасавање.
Оператери мобилне телефоније дужни су да на захтев Министарства обезбеде бесплатно преношење обавештења од интереса за заштиту и спасавање телефонским претплатницима.
Правна лица која се баве мобилним телекомуникацијама дужна су да у
циљу заштите и спасавања, обезбеде бесплатну услугу лоцирања места
позиваоца (долазног позива).
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Члан 99.
Јединствени европски број за хитне службе 112, уводи се у употребу ради
стварања услова сваком физичком и правном лицу да бесплатним позивањем броја 112 добију помоћ хитних служби.
Обавештење о телефонском броју 112 и знаци за узбуњивање морају бити
истакнути на видном месту у свим јавним установама и другим јавним
местима.
До успостављања броја 112 као јединственог броја за територију Републике
Србије користиће се досадашњи телефонски број 1985, као и остали бројеви телефона хитних служби.
Организацију и функционисање раног упозоравања, обавештавања и
узбуњивања ближе уређује Влада.
Члан 100.
Власници зграда, власници посебних и самосталних делова у стамбеним
зградама и зградама других намена дужни су да, без надокнаде, за потребе
раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања омогуће инсталирање
сирена и других одговарајућих уређаја и средстава на тим објектима и омогуће приступ за њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи и
животне средине.
Привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије дужна су да обезбеде непрекидно снабдевање електричном енергијом уређаја система
осматрања, обавештавања и узбуњивања.
Привредна друштва и друга правна лица која се баве делатношћу из области телекомуникација, дужна су да приоритетно у оквиру својих капацитета обезбеде и одржавају везе за потребе узбуњивања.
Решење о постављању сирена, уређаја и средстава из става 1. овог члана
доноси надлежни орган јединица локалне самоуправе.
Решење о демонтажи и премештању сирена и уређаја из става 1. овог члана доноси надлежни орган јединица локалне самоуправе, након претходно прибављене сагласности Министарства.

VIII. ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Члан 101.
За обучавање и оспособљавање запослених у Министарству и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама,
Министарство образује Национални тренинг центар и регионалне тренинг центре.
Обучавање грађана и јединица цивилне заштите у пружању прве помоћи
врше Црвени крст Србије и здравствене установе, у складу са јавним
овлашћењем и по утврђеним наставним плановима, програмима и критеријумима.
За потребе система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама врши се обучавање и оспособљавање припадника Надлежне службе, председника општина, градоначелника и њихових заменика, чланови штабова за ванредне ситуације свих нивоа, повереника и
заменика повереника цивилне заштите, припадника јединица цивилне
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заштите, представника субјеката од посебног значаја и представника
органа државне управе.
Пропис о начину обучавања, оспособљавања, наставним плановима и
програмима доноси министар.

IX. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Члан 102.
Међународном сарадњом у смислу овог закона сматра се нарочито:
1) припремање и спровођење међународних споразума и пројеката из
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
2) размена података и информација релевантних за област смањења
ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама са надлежним
органима других држава и међународних организација;
3) сарадња са међународним организацијама које су од значаја за област
смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и
учешће у њиховом раду.
Посебан облик међународне сарадње у смислу овог закона је упућивање
међународне помоћи у виду међународних тимова за заштиту и спасавање, опреме и средстава неопходних за операције заштите и спасавања
грађана у ванредним ситуацијама и под тиме се нарочито сматра:
1) непосредна комуникација са надлежним органима других држава и
међународних организација у вези са тражењем, примањем, пружањем и
транзитом међународне помоћи;
2) координација прелазака државних граница током примања, пружања и транзита међународне помоћи;
3) координација прихвата и расподеле међународне помоћи на територији Републике Србије;
4) координација активности међународних снага за заштиту и спасавање на територији Републике Србије;
5) координација упућивања снага за заштиту и спасавање у виду међународних тимова за заштиту и спасавање и хуманитарне помоћи у виду
опреме и средстава неопходних за операције заштите и спасавања грађана
у ванредним ситуацијама у другим државама и међународним организацијама.
Црвени крст Србије, у складу са посебним законом и међународним
принципима и правилима Црвеног крста и Црвеног полумесеца, може да
тражи, прима и дистрибуира међународну хуманитарну помоћ.
Одлуку о пружању, тражењу и прихватању међународне помоћи доноси
Влада.
Члан 103.
Припадници снага за заштиту и спасавање могу бити ангажовани и на
задацима заштите и спасавања у пружању међународне помоћи као део
међународних снага у оквиру мултинационалних операција.
За време док извршавају задатке заштите и спасавања у пружању међународне помоћи у мултинационалним операцијама у другим државама, на
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припаднике снага заштите и спасавања примењују се одредбе прописа
који уређују употребу Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије.
У акције заштите и спасавања које се спроводе у другим државама могу се
упутити само обучени и оспособљени припадници снага за заштиту и спасавање, уз њихов писмено дат добровољни пристанак.
Лица из става 2. овог члана морају бити осигурана од повреда и губитка
живота, а за учешће у акцији припада им накнада чију висину утврђује
Влада.
Члан 104.
Поступак и услове под којима се прима или упућује међународна помоћ
прописује Влада.
Министарство, у сарадњи са надлежним органима Републике Србије и
других држава и међународних организација, усклађује прелазак државних граница, односно транзит преко територије трећих држава, за потребе
пружања и примања међународне помоћи у заштити и спасавању.

X. ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 105.
Министарство, у сврху обављања послова смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама, прикупља и обрађује податке о
личности и о томе води евиденције у складу са прописима о евиденцијама
и обради података у области унутрашњих послова, ако овим законом није
другачије прописано.
Поред података о личности из става 1. овог члана, Министарство прикупља и обрађује и друге податке који не представљају податке о личности и о
томе води евиденције.
Члан 106.
Ради обављања послова смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, Министарство води следеће евиденције:
1) евиденција о субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање;
2) евиденција о припадницима цивилне заштите;
3) евиденција о јединицама цивилне заштите;
4) евиденција о материјално – техничким средствима;
5) евиденција о члановима штабова за ванредне ситуације;
6) статистички лист о евидентираним догађајима;
7) регистар догађаја;
8) пријава дојаве догађаја;
9) оперативне карте гашења пожара;
10) евиденција о испитима, кандидатима и лиценцама за обављање
послова израде процене ризика и плана заштите и спасавања;
11) евиденција о подацима о одговорним лицима у државним органима,
посебним организацијама, јавним предузећима, привредним друштвима,
јединицама локалне самоуправе и другим службама од значаја за заштиту
и спасавања;
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12) евиденциони картон кадра криптозаштите;
13) евиденција о урученим признањима и наградама поводом обележавања дана Надлежне службе;
14) евиденција о издатим овлашћењима за обављање послова заштите
од експлозивних остатака рата;
15) евиденција о издатим овлашћењима за обуку за Лиценцу;
16) регистар привредних друштава и других правних лица која производе, прерађују, користе и складиште опасне супстанце.
Члан 107.
Ради евидентирања правних лица, удружења и невладиних организација
од значаја за заштиту и спасавање, Министарство прикупља и обрађује
податке и води евиденције о идентификационим подацима о субјектима
од посебног значаја за заштиту и спасавање и идентификационим подацима о удружењима и невладиним организацијама од значаја за заштиту
и спасавање, које поред података утврђених прописом о евиденцијама и
обради података у области унутрашњих послова, садрже и податке о:
1) запосленим кадровима (струке и занимања од значаја за заштиту и
спасавање);
2) делатностима од значаја за заштиту и спасавање;
3) капацитетима објеката од значаја за заштиту и спасавање (назив
објекта и капацитет);
4) опреми и средствима од значаја за заштиту и спасавање (назив, количина и исправност средства), а нарочито о механизацији и моторним возилима;
5) циљевима удружења, односно организације;
6) члановима удружења, односно организације са посебним занимањима и вештинама који су од значаја за заштиту и спасавање;
7) задатке које би удружење, односно организација могла да извршава у
заштити и спасавању.
Члан 108.
Ради евидентирања припадника цивилне заштите и припадника активне
резерве специјализованих јединица цивилне заштите, као и њихове идентификације када су ангажовани у случају наступања катастрофе, Министарство прикупља и обрађује податке и води евиденције о припадницима
цивилне заштите и припадницима активне резерве специјализованих
јединица цивилне заштите и о јединицама цивилне заштите, које поред
података утврђених прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, садрже и податке о:
1) личној карти припадника цивилне заштите која садржи и податке
о висини, боји очију, боји косе и посебним знацима припадника, фотографију и потпис припадника;
2) специјалистичким обукама и тренинзима;
3) општој оцени оспособљености;
4) закљученим уговорима;
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5) одсуствовању из места пребивалишта са периодом одсуствовања и
местом, адресом боравка и бројем телефона током одсуства.
Подаци из става 1. овог члана се прикупљају на основу јединичних војних
картона добијених од центара Министарства одбране и на основу ажурирања података приликом ангажовања на обукама и тренинзима, непосредно од припадника специјализованих јединица цивилне заштите и по
службеној дужности од других државних органа.
Члан 109.
Ради евидентирања награђених правних лица и заслужних појединаца у
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, Министарство прикупља и обрађује податке и води евиденције о
урученим признањима и наградама поводом обележавања дана Надлежне службе, која садржи податке о награђеном појединцу и то име и презиме, адресу становања, адресу рада.
Подаци се прикупљају на основу службених евиденција и предлога руководиоца организационих јединица Надлежне службе.
Члан 110.
Евиденције у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама воде се у складу са законом, на обрасцима чији
изглед, форму и начин вођења прописује министар.
Подаци из евиденција чије је вођење предвиђено овим законом чувају се
десет година.

XI. НАДЗОР
Члан 111.
Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу
њега врши Министарство.
Министарство врши инспекцијски надзор преко инспектора.
Овлашћења инспектора
Члан 112.
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор има право да:
1) утврди стање извршавања обавеза предвиђених овим законом, упозори на уочене неправилности и одреди мере и рокове за њихово отклањање;
2) врши увид у документа која се односе на превентивно деловање субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама;
3) проверава спровођење наредби и закључака надлежних штабова за
ванредне ситуације и наложи мере за извршење;
4) наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са законом и плановима заштите и спасавања;
5) наложи израду и доношење докумената предвиђених овим законом;
6) наложи ажурирање докумената предвиђених овим законом;
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7) наложи отклањање утврђених недостатака у спровођењу прописаних
мера утврђених у плановима заштите и спасавања;
8) наложи обустављање радњи којима се директно угрожава или доводи
у опасност живот и здравље људи, материјална и културна добра и животна средина;
9) поднесе предлог за покретање поступака за утврђивање прекршајне
одговорности против одговорних лица и субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
10) врши контролу оспособљености субјеката система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
11) нареди предузимање хитних мера заштите и спасавања;
12) предузме и друге мере за које је овлашћен законом.
Жалба против решења инспектора из става 1. тач. 8) и 11) овог члана не
одлаже извршење решења.

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји физичког лица
Члан 113.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 100. 000 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако:
1) у зонама непосредног ризика спроводи активности које изазивају нове или увећавају постојеће факторе ризика и активности поводом којих се
људи и материјална и културна добра могу изложити тешким последицама без претходно прибављене дозволе Министарства (члан 23. став 2);
2) не стави на располагање залихе воде, хране, енергената, одеће, обуће,
грађевинских и других производа и другог материјала неопходног за
извршавање задатака заштите и спасавања (члан 32. став 3);
3) на непокретностима не омогући спровођење радова за заштиту и спасавање, по наредби надлежног штаба (члан 32. став 4);
4) не прихвати распоред у јединице цивилне заштите и не одазове се у
случају мобилизације тих јединица (члан 36. став 5. тачка 2) );
5) не одазове се позиву надлежног штаба за ванредне ситуације ради учешћа у акцијама заштите и спасавања (члан 36. став 5. тачка 3) );
6) не спроводи прописане и наређене мере заштите и спасавања (члан
36. став 5. тачка 5) );
7) не омогући извођење неопходних радова за заштиту и спасавање на
својим непокретностима (члан 37. став 1);
8) не даје на коришћење непокретне ствари, возила, машине, опрему,
материјално-техничка и друга материјална средства (члан 37. став 1);
9) не одазове се на обуку у својству члана штаба за ванредне ситуације
(члан 43. став 2);
10) не поступи по налогу руководиоца акције заштите и спасавања
(члан 52);
11) не држи у исправном стању потребна средства за личну и узајамну
заштиту (члан 55. став 3);
12) не поступи у складу са наредбом о евакуацији (члан 59. став 3);
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13) приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, врши
адаптације или реконструкције које могу нарушити техничке и хигијенске
услове и функционалну употребљивост склоништа (члан 61. став 8);
14) не прими на привремени смештај грађане, када то нареди надлежни штаб за ванредне ситуације (члан 62. став 4);
15) о откривеном ЕОР не обавести најближу полицијску станицу или
оперативни центар 112, не обележи видљивим знаком место где се налазе
ЕОР или не обезбеди место где се налазе ЕОР док не дођу овлашћена лица
(члан 74. став 2);
16) не поступе у складу са упутствима повереника, односно заменика
повереника (члан 78. став 6);
17) ненаменски користи додељену униформу или исту не врати у року
од 30 дана, на захтев Министарства, односно надлежног органа јединице
локалне самоуправе (члан 86. став 2);
18) не одазове на позив надлежног органа за обуку (члан 89. став 3);
19) не одазове на позив надлежног органа за учешће у акцијама заштите и спасавања (члан 89. став 4);
20) не јави на одређено место и у одређено време и не учествује у акцијама заштите и спасавања (члан 89. став 5);
21) не омогући инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и
средстава система осматрања, обавештавања и узбуњивања (члан 100. став
1);
22) не омогући приступ за одржавање сирена и других одговарајућих
уређаја и средстава система осматрања, обавештавања и узбуњивања, уз
уважавање мера заштите људи и животне средине (члан 100. став 1);
23) не спроведи мере које су наложене у поступку инспекцијског надзора (члан 112. став 1).
Прекршаји правног лица и предузетника
Члан 114.
Новчаном казном у износу од 100. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се
за прекршај правно лице ако:
1) не изради, донесе, односно ажурира процену ризика од катастрофа
(члан 15);
2) не изради, донесе, односно ажурира план заштите и спасавања (члан
17. став 7);
3) израђује процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања а
нема овлашћење за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (члан 19. став 1);
4) израђује План заштите од удеса, а нема овлашћење за израду плана
заштите од удеса (члан 20. став 1);
5) организује и спроводи обуку за полагање посебног стручног испита за
израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, а нема овлашћење Министарства (члан 21. став 1);
6) Министарству не достави ажурне податке потребне за израду Регистра ризика (члан 22. став 4);
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7) у зонама непосредног ризика спроводи активности које изазивају нове или увећавају постојеће факторе ризика и активности поводом којих се
људи и материјална добра могу изложити тешким последицама без претходно прибављене дозволе Министарства (члан 23. став 2);
8) не предузима мере превенције и смањења ризика у оквиру своје делатности, не узме учешће у спровођењу мера заштите и спасавања или се
не одазове на захтев надлежног штаба (члан 30. став 1);
9) не достави податке неопходне за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања (члан 30. став 3);
10) по наредби надлежног штаба не стави на располагање, за потребе
заштите и спасавања, коришћење електронских комуникационих мрежа и
информационих система и веза (члан 32. став 1);
11) не омогући корисницима бесплатне позиве према јединственом броју
за хитне службе 112 (члан 32. став 2);
12) по наредби надлежног штаба не стави на располагање, за потребе
заштите и спасавања, средства за из члана 32. став 3. овог закона (члан 32.
став 3);
13) на непокретностима не омогући спровођење радова за заштиту и
спасавање, по наредби надлежног штаба (члан 32. став 4);
14) не обезбеди потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту или не држе у исправном стању средства за личну и узајамну заштиту
(члан 55. ст. 2. и 3);
15) приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, врши
адаптације или реконструкције које могу нарушити техничке и хигијенске
услове и функционалну употребљивост склоништа (члан 61. став 8);
16) не прими на привремени смештај грађане, када то нареди надлежни штаб за ванредне ситуације (члан 62. став 4);
17) не предузме све неопходне мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, економију, екологију и
друштвену стабилност и животну средину (члан 64. став 1);
18) не изради, односно не достави Министарству на сагласност План
заштите од удеса (члан 64. став 2);
19) не изради, односно не достави Министарству на сагласност План
заштите од удеса у роковима из члана 65. овог закона (члан 65. став 1);
20) не ажурира План заштите од удеса, односно ажурирани План заштите од удеса не достави Министарству на сагласност (члан 66. ст. 1. и 2);
21) не обавести Министарство о престанку рада привредног друштва,
постројења или објекта, о трајном престанку или конзервацији постројења
због дужег прекида рада (члан 66. став 3);
22) не врши тестирање Плана заштите од удеса, односно не ажурира
План заштите од удеса на основу резултата тестирања (члан 66. став 4);
23) не достави податке из Плана заштите од удеса јединици локалне
самоуправе ради израде процене угрожености (члан 66. став 5);
24) о откривеном ЕОР не обавести најближу полицијску станицу или
оперативни центар 112, не обележи видљивим знаком место где се налазе
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ЕОР или не обезбеди место где се налазе ЕОР док не дођу овлашћени радници Министарства (члан 74. став 2);
25) припадницима јединица цивилне заштите и повереницима, односно заменицима повереника цивилне заштите не омогући право на накнаду зараде за време извршавања задатака цивилне заштите (члан 90.
став 2);
26) не омогући припаднику јединице цивилне заштите да се одазове
на позив за обуку или учешће у акцијама заштите и спасавања (члан 90.
став 3);
27) предузме мере због којих припадник јединице цивилне заштите и повереник, односно заменик повереника цивилне заштите, због
одсуства са посла, трпи последице у радно-правном статусу (члан 90. став
8);
28) не обезбеди благовремено обавештавање и узбуњивање становништва о опасностима (члан 97. ст. 1. и 2);
29) не одржава у функционалном стању системе за обавештавање
и узбуњивање (члан 97. став 3);
30) не обезбеди сопствене капацитете за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање или се не укључи у систем јавног узбуњивања у Републици Србији у предвиђеном року (члан 97. став 4);
31) не успостави и одржава одговарајући интерни систем за обавештавање присутних лица у објекту (члан 97. став 5);
32) не предузме мере ради хитног преношења одговарајућих информација од интереса за заштиту и спасавања (члан 98. став 1);
33) не обезбеди бесплатно преношење обавештења од интереса за заштиту и спасавање телефонским претплатницима (члан 98. став 2);
34) не обезбеди бесплатну услугу лоцирања места позиваоца (долазног
позива) (члан 98. став 3);
35) не истакне на видном месту обавештење о телефонском броју 112 и
знаке за узбуњивање (члан 99. став 2);
36) не омогући инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и
средстава система раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања или
не омогући приступ за одржавање система раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, уз уважавање мера заштите људи и животне средине
(члан 100. став 1);
37) не обезбеди непрекидно снабдевање електричном енергијом уређаја
система осматрања, обавештавања и узбуњивања (члан 100. став 2);
38) не обезбеди и одржава везе за потребе узбуњивања (члан 100. став 3);
39) не спроводи мере које су наложене у поступку инспекцијског надзора
(члан 112. став 1).
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 100. 000 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 100. 000 до 500. 000 динара казниће се за
прекршај из става 1. овог члана предузетник.
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Прекршаји повереника и заменика цивилне заштите
Члан 115.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 100. 000 динара казниће се за
прекршај повереник цивилне заштите, односно заменик повереника цивилне заштите ако:
1) се не одазове на позив надлежног штаба, односно другог органа који
га је поставио (члан 78. став 3);
2) не учествује у припремама грађана и запослених за личну и узајамну
заштиту, не обавештава грађане и запослене о правовременом предузимању мера цивилне заштите, не обавештава грађане и запослене о општој
мобилизацији ради учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних
добара у ванредним ситуацијама, не врши координацију и спровођење
евакуације, збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите, односно не врши проверу постављања обавештења о знацима за узбуњивање
грађана у зградама у зони своје одговорности (члан 78. став 3).
Прекршаји одговорног лица у државном органу, органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе
Члан 116.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 100. 000 динара казниће се за
прекршај одговорно лице у државном органу, органу територијалне аутономије, органу јединице локалне самоуправе и градске општине, ако:
1) не изради, донесе, односно допуни екстерни план заштите од великог
удеса (члан 18. став 1, члан 29. став 1. тачка 2) );
2) заинтересованој јавности не омогући увид у екстерни план заштите
од великог удеса, (члан 18. став 5);
3) не изврши контролу и тестирање екстерних планoвa заштите од великог удеса најмање једном у три године (члан 18. став 6);
4) Министарству не достави ажурне податке потребне за израду Регистра ризика (члан 22. став 4);
5) у зонама непосредног ризика спроводи активности које изазивају
нове или увећавају постојеће факторе ризика и активности поводом којих
се људи и материјална добра могу изложити тешким последицама без
претходно прибављене дозволе Министарства (члан 23. став 2);
6) правовремено не извештава Министарство о уоченим појавама и
проблемима од значаја за ову област, као и о подацима од значају за процену постојећих ризика, о појави нових ризика и претњи и о другим чињеницама (члан 27. став 1. тачка 2) );
7) не планира, организује и обезбеди функционисање своје делатности у
ванредним ситуацијама (члан 27. став 1. тачка 3) );
8) не учествује у изради Стратегије, Плана заштите и спасавања Републике Србије и других планских и програмских докумената (члан 27. став
1. тачка 4) );
9) не учествује у изради Процене ризика Републике Србије из свог делокруга и не достави је Министарству (члан 27. став 1. тачка 5) );
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10) не обавља друге послове утврђене законом (члан 27. став 1. тачка 6),
члан 28. став 1. тачка 11) и члан 29. став 1. тачка 12) );
11) не донесе акт о организацији и функционисању цивилне заштите,
односно не обезбеди њено спровођење (члан 28. став 1. тачка 2) и члан 29.
став 1. тачка 1) );
12) не планира и обезбеди буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама (члан 28. став 1.
тачка 3) и члан 29. став 1. тачка 5) );
13) не образује штаб за ванредне ситуације (члан 28. став 1. тачка 4) и 29.
став 1. тачка 3) );
14) не усвоји годишњи план рада, односно годишњи извештај о раду
штаба за ванредне ситуације (члан 28. став 1. тачка 6) и члан 29. став 1.
тачка 11) );
15) не изради, односно донесе процену ризика од катастрофа, план смањења ризика од катастрофа, односно план заштите и спасавања (члан 28.
став 1. тачка 7) и члан 29. став 1. тачка 2) );
16) не одреди субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање (члан
28. став 1. тачка 8) и члан 29. став 1. тачка 4) );
17) не обезбеди телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључење у телекомуникациони и информациони систем Службе 112, односно не повеже се са њим (члан 28. став 1.
тачка 9) );
18) не извештава, правовремено, Министарство и друге надлежне
државне органе о уоченим појавама и проблемима од значаја за смањење
ризика, о подацима од значају за процену постојећих ризика, о појави нових ризика и претњи и о другим чињеницама које су релевантне за ову
област (члан 28. став 1. тачка 10) );
19) не образује јединице цивилне заштите (члан 29. став 1. тачка 6) );
20) не изради акустичку студију, односно не стара се о постављању акустичних извора (сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система
јавног узбуњивања у Републици Србији (члан 29. став 1. тачка 8) );
21) не сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама (члан 29. став 1. тачка 9) );
22) не предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од
катастрофа (члан 29. став 1. тачка 10) );
23) не обезбеди потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту
(члан 55. став 2);
24) не обавести Службу 112 о стању времена, климе и вода, односно не
достављају анализе, прогнозе и упозорења о хидролошким, метеоролошким и геолошким појавама, елементарним непогодама и другим опасностима, као и о садржају опасних материја у ваздуху, земљишту и водама изнад дозвољених вредности и све друге прикупљене податке о појавама које могу угрозити људе, материјална средства и животну средину
(члан 94. став 2);
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25) не обезбеди аутоматско прослеђивање података Служби 112 (члан 94.
став 3);
26) не омогући инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и
средстава система раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања (члан
100. став 1);
27) не омогући приступ за одржавање уређаја и средстава система раног
упозоравања, обавештавања и узбуњивања, уз уважавање мера заштите
људи и животне средине (члан 100. став 1);
28) не спроведе мере које су наложене у поступку инспекцијског надзора
(члан 112. став 1).

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 117.
Субјекти који су сагласно овом закону у обавези да донесу процену ризика
од катастрофа, ту обавезу ће извршити најкасније у року од шест месеци
од дана ступања на снагу овог закона.
Субјекти који сагласно овом закону доносе план заштите и спасавања, ту
обавезу ће извршити најкасније у року од девет месеци од дана ступања на
снагу овог закона.
Субјекти који сагласно овом закону доносе план смањења ризика од катастрофа, ту обавезу ће извршити најкасније у року од 18 месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
Регистар ризика ће се успоставити у року од три године од дана ступања
на снагу овог закона.
Члан 118.
Лиценце за процену ризика издате на основу Закона о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)
важе две године од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 119.
Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од девет
месеци од дана ступања овог закона на снагу.
До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана, примењиваће се
подзаконски акти донети на основу Закона о ванредним ситуацијама
(Службени гласник Републике Србије, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), ако нису у
супротности са овим законом.
Члан 120.
Ступањем на снагу овог закона престајe да важи Закон о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).
Ступањем на снагу овог закона престају да важе чл. 58–64. и 66–72. Закона о заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/09 и
20/15).
Члан 121.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97.
став 1. тач. 4) и 17) Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република Србија уређује и безбедност њених грађана и да уређује и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Област управљања ванредним ситуацијама уређена је Законом о ванредним ситуацијама, који је донет у децембру 2009. године, потом су уследиле измене и допуне и то 2011. године и 2012. године. Систем реаговања у
ванредним ситуацијама, који је главни предмет уређивања овог закона,
нашао се пред огромним изазовима током катастрофалних мајских
поплава 2014. године. Поплавама су били угрожени животи, здравље и
имовина више од 1,6 милиона људи у 119 општина централне и западне
Србије, а укупна штета од поплава износила је 1,7 милијарди евра, што
чини више од 4% бруто друштвеног производа.
Полазећи од искустава стечених у примени Закона о ванредним ситуацијама, преузетих међународних обавеза и новог развоја који је после 2009.
године уследио у области политике смањења ризика од катастрофа на
светском и европском нивоу, као и од препорука које су упућене Републици Србији у вези са доградњом правног и институционалног оквира за
управљање ризиком од катастрофа, нарочито у погледу потребе даљег
развоја превентивних активности у овој области, оцењено је целисходним
да се припреми нови закон који би уредио питања у овој области.
Основни циљеви коме теже решења у Предлогу закона о смањењу ризика
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту Предлог закона) јесу првенствено у свеобухватном нормирању превентивних
мера и активности ради смањења ризика од катастрофа, ефикасном реаговању у случају наступања катастрофа као и што ефикаснијем отклањању
њихових последица како би се што пре обезбедили опоравак и нормализација услова за живот и рад на погођеном подручју. Сагласно томе, а у
складу са усвојеним документима на Другој и Трећој светској конференцији о смањењу ризика од катастрофа (Хјого оквир за деловање од 2005.
године и Сендаи оквир за деловање од 2015. године) и узимајући у обзир
савремена упоредна решења у овој области, Предлогом закона стављају се
у први план принципи, плански документи и мере и активности које треба
да допринесу што успешнијој превенцији од катастрофа, јачању отпорности појединаца и заједнице на последице елементарних и других непогода
и подизању нивоа спремности за реаговање у случају наступања елементарне и друге непогоде. Посебни акценти су стављени на заштиту рањиНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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вих група и родну равноправност, као и на успостављање партнерства
између јавног и приватног сектора и укљученост научних организација,
удружења и организација цивилног друштва у процес креирања и спровођења политике смањења ризика од катастрофа. Новину представља и
нагласак на међународној сарадњи, како у домену превенције, тако и домену хуманитарне помоћи и пружања, односно примања међународне
помоћи ради заједничког одговора на последице елементарних и других
непогода. С тим у вези, поред обавеза које за Републику Србију проистичу
из већ закључених билатералних уговора и мултилатералних конвенција,
посебно се имала у виду чињеница да је Влада Републике Србије 16. априла 2015. године, потписала Споразум о учешћу Републике Србије у Механизму ЕУ за цивилну заштиту.
Када се ради о решењима којима се уређује систем реаговања у ванредним
ситуацијама, она су углавном ослоњена на постојећа решења, с тим што је
из њих отклоњено оно што се у пракси показало нефункционалним и недовољно ефикасним. У целини, та су решења поједностављена и иновирана како би била јаснија и применљивија. Имајући у виду да се овај систем
налази у процесу изградње од доношења Закона о ванредним ситуацијама
и да су у томе постигнути одређени резултати, сматрало се да је оптималније да се његова изградња настави на започетим основама, уместо да се
излаже непотребним иновацијама.
Основни циљ и разлог за доношење Закона је потреба да се систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама као део
јединственог система националне безбедности у Републици Србији, правно уреди на јединствен начин, стварањем правних услова за успостављање
јединственог и интегрисаног система, а да се истовремено систем организације и функционисања усклади са реалним потребама заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних и других непогода.
Такође, у периоду примене Закона о ванредним ситуацијама, а на бази
искустава у досадашњим ванредним ситуацијама, указала се потреба за
доношење новог закона, са жељом да се прецизније дефинишу поједине
одредбе које ће учинити јаснију а самим тим и његову ефикаснију и прецизнију примену. На тај начин би се омогућило свим субјектима система
заштите и спасавања да тачно знају своја права и обавезе а такође и какве
последице настају уколико се не поштују одредбе закона.
Даљи разлози који оправдавају доношење закона јесте да су имплементиране правних норми које представљају највиши стандард у нормирању
оних области које за предмет имају заштиту основних вредности као што
су живот, интегритет, природна околина и својина, те би се усвајањем овог
закона који је усклађен са поменутим правилима достигао највиши степен
безбедности грађана у области заштите од катастрофа.
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С тим у вези је и подршка међународној сарадњи која је предвиђена у
Предлогу закона, а која је неопходна у решавању изазова савременог
друштва и која даје могућност закључивања међународних уговора, чланство у међународним организацијама, тражење и пружање помоћи и олакшавања процедуре преласка државне границе у случају да је Република Србија тражилац, прималац или транзитна земља у пружању помоћи
других држава.
Предлогом закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, створиће се неопходни нормативни услови за ефикасније спровођење заштите од елементарних и других непогода, што ће
допринети повећању степена безбедности грађана.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Основним одредбама Предлога закона (чл. 1-9. ) одређени су предмет закона (члан 1), значење појединих израза употребљених у закону (члан 2) и
начела деловања (чл. 3-9). Дефиниције из члана 2. односе се на изразе
који се користе у закону, а чија значења нису касније у одредбама закона
посебно одређена. Укупно је обухваћено 25 израза, почев од основног –
појма катастрофе, па до великог удеса. Код утврђивања дефиниција, у највећој мери је коришћена прихваћена међународна терминологија, уз
одговарајућа прилагођавања правном систему Републике Србије и правилима и духу српског језика. Дефинисани су појмови и изрази чије значење
није на обавезујући начин утврђено у неком другом пропису, а за потребе
правилне примене и разумевања решења садржаних у овом закону неопходна је њихова прецизна дефиниција. Чл. 3-9. Предлога закона утврђено
је укупно седам начела деловања у систему смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и свакоме од њих је одређена
садржина.
Друга Глава носи наслов Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и обухвата чл. 10-23. Предлога закона.
Одредбама чл. 10-14. Предлога закона, дефинисан је систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама који обухвата
мере и активности којима се јача отпорност и припремљеност заједнице
за одговор и ублажавање последица од насталих катастрофа чиме се
постиже јачање отпорности заједнице те с тим у вези се доноси стратегија
смањења ризика од катастрофа у управљање ванредним ситуацијама на
републичком нивоу. Такође се дефинишу и субјекти и снаге система и
успостављање јединства деловања преко националне платформе.
Даље су уређена питања планских докумената у области смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Дефинисан је начин
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израде и доношење процене ризика од катастрофа, плана смањења ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања, eкстерног плана заштите од
удеса и плана заштите од удеса, као и доношење подзаконског акта који ће
уредити методологију, начин израде и садржај процене ризика и плана
заштите и спасавања. Поред тога, уређена су питања издавања овлашћења
и лиценци за израду планских докумената, прописани су услови за добијање лиценце као и њено трајање док је у члану 21. Предлога закона уређена обука за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика и плана заштите и спасавања који организују и спроводе привредна
друштва и друга правна лица која су овлашћена за организовање и спровођење обука. У одредби чл. 22. и 23. Предлога закона, дефинисани су
регистар ризика од катастрофа и зоне непосредног ризика.
Глава трећа уређује права и дужности субјеката система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Одредбама чл. 24-27. Предлога закона, дефинисане су надлежности
државних органа и то Владе, Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране и Војске Србије као и органа државне управе. Сагласно
члану 25. Предлога закона, Министарство унутрашњих послова је надлежно за организовање система смањења ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама, кроз права и обавезе предвиђене овим законом. У члану 26. Предлога закона, предвиђена је улога Министарства одбране и Војске Србије у случају да снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама нису довољне за
заштиту људи, материјалних и културних добара у случају елементарних и
других непогода. Члан 27. Предлога закона, предвиђа да органи државне
управе, између осталог, планирају, организују и обезбеђују функционисање своје делатности у ванредним ситуацијама. Чланом 28. Предлога закона прописане обавезе аутономне покрајине, док су чланом 29. Предлога
закона, прописане обавезе јединице локалне самоуправе у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Одредбама чл. 30-35. Предлога закона, прописана су права и дужности
привредних друштва и других правних лица, дефинисани су субјекти од
посебног значаја за заштиту и спасавање, посебне обавезе правних лица
која обављају одређене делатности, високошколских установа и научноистраживачких организација у спровођењу мера заштите и спасавања. Улога
удружења и организација цивилног друштва односно право на добијање
информација, упућивање предлога, учешће и делатност хуманитарних
организација и удружења у заштити и спасавању уређени су чл. 33. и 34.
Предлога закона.
Одредбама чл. 36. и 37. Предлога закона, утврђена су права и дужности
грађана као и њихова материјална обавеза за потребе заштите и спасавања у случају катастофа.
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Глава четврта носи наслов Ванредна ситуација дефинише, пре свега проглашавање и укидање ванредне ситуације. Одредбама чл. 41-47. Предлога
закона, дефинисане су улоге, послови и састав штабова за ванредне ситуације као и руковођење штабовима за ванредне ситуације.
Глава пета уређује Ватрогасне и ватрогасно - спасилачке јединице и дефинише оснивање професионалних и добровољних ватрогасних јединица.
Поред постојећих професионалних јединица предвиђа се и могућност да
јединица локалне самоуправе, под одређеним условима може да оснује
професионалну ватрогасну јединицу. Предлогом закона се предвиђа и
доношење ближих прописа о стручном оспособљавању и обуци припадника ватрогасно – спасилачких јединица. Предлогом закона се даље уређује сарадња ватрогасних јединица, међусобно устројство и овлашћења
руководиоца акције гашења пожара. Такође, предвиђено је да се приликом обављања редовних задатака воде интерне евиденције.
Главом шеста уређена је цивилна заштита и ове одредбе дефинишу појам
цивилне заштите, личну и узајамну заштиту, мере цивилне заштите, поверенике цивилне заштите, јединице цивилне заштите као и опремање,
обучавање, мобилизацију и активирање истих. Са посебном пажњом, прецизно су дефинисана права и дужности припадника цивилне заштите.
Глава седма - Рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање садржи
одредбе о формирању Службе 112 коју чине Национални центар 112, оперативни центри 112, ситуациони центри и систем јавног узбуњивања. Дефинисане су обавезе привредних друштава и других правних лица да обезбеде сопствене капацитете за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање и да се укључе у систем јавног узбуњивања у Републици Србији.
Поред тога, дефинисане су обавезе радио-дифузних и телевизијских станица да предузму мере ради хитног преношења одговарајућих информација од интереса за заштиту и спасавања. Такође, оператери мобилне телефоније дужни су да обезбеде бесплатно преношење обавештења од
интереса за заштиту и спасавање телефонским претплатницима. Јединствени европски број за хитне службе 112, уводи се у употребу ради стварања услова сваком физичком и правном лицу да бесплатним позивањем
броја 112 добију помоћ хитних служби. Прописана је и обавеза власника
пословних, стамбених и других зграда и објеката да омогуће инсталирање
као и приступ сиренама и другим одговарајућим уређајима и средствима
система осматрања, обавештавања и узбуњивања. Такође, овим одредбама
предвиђена је обавеза привредних друштава за дистрибуцију електричне
енергије да обезбеде непрекидно снабдевање електричном енергијом уређаја система осматрања, обавештавања и узбуњивања.
Чланом 101. Предлога закона уређује се начин обучавања и оспособљавања запослених у Министарству унутрашњих послова, грађана и припадника јединица цивилне заштите.
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Глава девета (чл. 102-104. Предлога закона) уређује питања међународне
сарадње у овој области, односно различите облике повезивања држава у
циљу унапређења свих сегмената система заштите кроз размену информација, заједничког учествовања у обуци и пружање помоћи погођеним
подручјима.
Глава десета уређује питања евиденција које се воде у сврху обављања
послова смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и поред тога што упућује на примену прописа о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, прописује врсте евиденција
које Министарство води као и сетове података који се прикупљају и обрађују у сврху евидентирања правних лица, удружења и невладиних организација од значаја за заштиту и спасавање, припадника јединица цивилне
заштите и активне резерве и награђениних правних лица и заслужних
појединаца у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Надзор над применом закона и инспекцијски надзор су уређени чл. 111. и
112. Предлога закона.
Глава дванаеста садржи казнене одредбе и утврђује казне за прекршаје
физичког лица, правног лица, одговорног лица у правном лицу, предузетника, одговорног лица у државном органу, органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе.
Прелазним и завршним одредбама прописана су решења која ће се примењивати док се не стекну услови за примену решења у целини, садржаних у овом закону, рокови за доношење планских докумената предвиђених овим законом и рок важења лиценци издатих пре ступања на снагу
овог закона.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА
За спровођење овог закона финансијска средства су обезбеђена Законом о
буџету Републике Србије за 2018. годину (Службени гласник Републике
Србије, број 113/17) на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова,
глава 15. 0 – Министарство унутрашњих послова, програму – Управљање
ризицима и ванредним ситуацијама (1407), функцији 310 – Полицијске
услуге, програмској активности – Управљање у ванредним ситуацијама
(0003), на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених у укупном износу од 4. 021. 350. 000,00 динара, на економској класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у укупном
износу од 996. 865. 000,00, на економској класификацији 415 – Накнаде
трошкова за запослене у укупном износу од 94. 290. 000,00 динара, на
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капиталном пројекту – Подизање капацитета Сектора за ванредне ситуације у циљу адекватног реаговања у ванредним ситуацијама (5002), на
економској класификацији 512 – Машине и опрема у укупном износу од
100. 000. 000,00 динара, на капиталном пројекту – Изградња и адаптација објеката Сектора за ванредне ситуације (5003), на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти у укупном износу од 150. 000.
000,00 динара и глава 15. 1 – Буџетски фонд за ванредне ситуације, програму – Управљање ризицима и ванредним ситуацијама (1407), функцији
310 - Полицијске услуге на капиталном пројекту – Заштита и спасавање
грађана, добара, имовине и животне средине РС од последица ванредних
ситуација (5001), на економској класификацији 512 – Машине и опрема у
укупном износу од 250. 000. 000,00 динара.
Потребна финансијска средства у 2019. и 2020. години биће обезбеђена у
складу са лимитима за 2019. и 2020. годину за раздео 15 – Министарство
унутрашњих послова.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
1. Који проблем се решава законом?
Полазећи од нужности сваког одговорног друштва да континуирано ради
на унапређењу степена своје отпорности према претњама и опасностима
од катастрофа, као и чињенице да су претње ове врсте у последњој деценији све присутније на глобалном нивоу, те да се може очекивати њихово
повећање у будућем периоду, неопходно је преиспитати потребе и могућности за унапређење постојећег система заштите и спасавања у Републици
Србији.
Постојећи систем је успостављен на принципима које је дефинисао Закон
о ванредним ситуацијама, који је и поставио темеље за његову изградњу
као јединственог (интегрисаног) система, идентификовао субјекте и снаге
система и дефинисао положај и улогу свих субјеката система од Владе,
преко надлежних органа и институција до појединца. Овај систем је суочен са великим изазовима. Поплава која се догодила у Републици Србији
у мају 2014. године, у размерама које нису забележене у последњих 120
година, угрозила је животе, здравље и имовину више од 1,6 милиона људи
(22 процента укупног становништва) у 38 општина у централној и западној Србији. Велики број људи, припадника војске и полиције, других
стручних организација, као и велики број грађана, не само оних чија је
имовина угрожена, већ и других грађана – добровољаца, био је ангажован
на санирању последица. Влада је, ради спашавања живота људи и имовине веће вредности, предузимала одговарајуће мере, односно мере које је
било неопходно предузети у условима постојања великих вода и спречавања изливања река услед наиласка поплавних таласа из суседних земаља, које су такође биле погођене поплавама.
Према подацима из Националног програма управљања ризиком од елементарних непогода, резултати извршене процене показали су да укупна
штета од поплава у 24 општине погођене поплавом, које су изабране за
процену, износила је €1. 525 милиона, од којих €885 милиона (57% укупне
штете) представља вредност уништене материјалне имовине, док се €640
(43% укупне штете) односи на губитке у производњи. Када се узму у обзир
и преостале општине, што значи свих 38 општина погођених поплавама,
укупна штета од поплава износи €1,7 милијарди или више од 4 процента
БДП. Најугроженији сектор био је рударско-енергетски (32% од укупне
штете), а следе стамбени, пољопривредни и трговински сектор (око 15%
по сектору од укупне штете). Непосредна последица поплава, због прекида рада у производним активностима, је привремени губитак посла, односно запослења, за око 51. 800 лица, тако да су приходи у домаћинствима
тих лица у значајној мери опали. Процењује се да је после поплава 125.
000 грађана пало испод границе сиромаштва, што је резултирало порастом сиромаштва од готово 7 процената у односу на прошлогодишњи ниНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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во. Ови негативни утицаји на животни стандард и запосленост били су
израженији међу угроженим групама становништва, као и међу руралним
становништвом (стопа сиромаштва у руралним областима у Србији износи 9,4 посто, што је чини двоструко већом од стопе сиромаштва у урбаним
областима).
Искуства стечена у претходном периоду, пре свега приликом катастрофалних поплава 2014. године, али и других непогода мањег интензитета
које су уследиле у наредним годинама, указују на то да тренутни нормативни оквир у Републици Србији још увек показује одређена ограничења,
да имплементација остаје спора, те да Република Србија остаје фокусирана на реаговање у случају катастрофе, док концепт спремности и смањења
ризика од катастрофа треба унапредити. Овде је акценат, пре свега, на
недовољно развијеној свести о значају превентивних активности и не предузимању превентивних активности од стране субјеката система. Познавање и разумевање различитих ризика кључно је за идентификовање њихових узрока и за процесе планирања и реаговања у случају катастофа.
Процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања, као основне
документе за ефикасно управљање ризицима, до данас је израдио изузетно мали број јединица локалне самоуправе и привредних друштава. До
сада Министарство је донело 19 решења о давању саглсности на процену
угрожености јединица локалних самоуправа а поступак по захтеву 20 јединица локалних самоуправа је у току.
2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона?
Предложена решења имају за циљ да омогуће субјектима система да превазиђу препреке у постојећим капацитетима и да развију мере за смањење
ризика од катастрофа.
Поред тога, предложена решења ће допринети унапређењу процеса сарадње и дијалога између различитих институција које су повезане са
управљањем ризицима од катастрофа, размене информација о ризицима
између заинтересованих страна и побољшању постојећих административних и техничких процедура за смањење ризика од катастрофа у најширем
смислу. Предложени предлог закона нема за циљ само изналажење решења на локалном и националном нивоу, већ што је од суштинске важности, омогућава и јачање регионалних платформи сарадње у управљању
катастрофама са прекоограничним ефектом.
Важно је напоменути да се предложеним решењима врши надоградња
постојећег система, будући да су она углавном ослоњена на постојећа решења, с тим што је из њих отклоњено оно што се у пракси показало нефункционалним и недовољно ефикасним, односно да су постојећа решења поједностављена и иновирана како би била јаснија и применљивија.
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Доношење Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама предлаже се како би се побољшао општи оквир за успостављање ефикасног, интегрисаног система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у циљу смањења постојећих
ризика, спречавања стварања ризика у будућности и ефикаснијег одговора на катастрофе.
За постизање наведеног општег циља неопходно је предузети широк
спектар активности и мера и достићи више појединачних циљева.
1) Изградња културе безбедности и отпорности појединаца и заједнице на
катастрофе постиже се кроз унапређење процеса сарадње и дијалога
између различитих институција на националном нивоу, успостављањем
Националне платформе за смањење ризика од катастрофа као свеобухватног механизма за разматрање и дефинисање питања од највећег значаја за систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама, који обезбеђује размену мишљења, знања, иновација и искустава из области смањења ризика, али и предлаже мере и активности политике смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, разматра развојне стратегије, планове и програме који су од интереса
за смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама и јача механизме сарадње и координације на националном и међународном нивоу. Национална платформа ће својим радом обезбедити постизање вишег нивоа
безбедности појединца и заједнице.
2) Идентификација, процена и праћење ризика и планирање одговира на
те ризике укључује праћење климатских промена и прилагођавање заједнице на очекиване последице, активности за смањење дејства фактора
који узрокују или увећавају ризике од катастрофа путем одговорног и
одговарајућег управљања животном средином, земљиштем, водама и другим природним ресурсима, планског коришћења земљишта и предузимањем одговарајућих техничких и других мера, инвестирање у превенцију
и смањење ризика од катастрофа кроз подстицање јавног и приватног
улагања и предузимања структурних и неструктурних мера. Предлог закона посебну пажњу посвећује обавезама надлежних органа да успоставе
и воде регистре и базе података који су од значаја за управљање ризицима, као и обавезној размени и достављању ових података.
3) Интензивна и ефикасна сарадња надлежних институција на свим нивоима власти, партнерство са приватним и јавним предузећима, другим
правним лицима, организацијама цивилног друштва и свим заинтересованим грађанима који могу пружити допринос смањењу ризика од катастрофа, као и јачање регионалне и међународне сарадње са циљем ефикасног пружања и примања међународне оперативне и хуманитарне помоћи, разрађени су Предлогом закона. У складу са искуством које су надлежне институције стекле примењујући одредбе важећих прописа иден-
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тификована су решења која отежавају поступање, као и одређене правне
празнине.
Свеобухватно посматрано, низом мањих али значајних, интервенција у
постојећем систему обезбеђује се јасна улога свих учесника, постиже се
већа правна сигурност и боља ефикасност система. Овом приликом представићемо само нека од решења која ће директно допринети постизању
циљева закона. Предлог закона истиче улогу јединице локалне самоуправе, њено пуно учешће у превенцији од катастрофа, правовременом реаговању у случају ванредне ситуације, међусобној сарадњи и удруживању у
циљу пружања помоћи, размене искустава и заједничког планирања и
предузимања мера и активности из оквира својих надлежности утврђених
овим законом. Важну новину представља и одредба да се сва права и обавезе предвиђене овим законом за јединицу локалне самоуправе односе и
на градске општине града Београда. Овакво решење је произашло из досадашњих искустава са којима се град Београд сурео у претходном периоду и потпуно у складу са начелима система смањења ризика од катастрофа будући да значајно смањује пороцедуре приликом доношења одлука и
поступања, поједностављује поступке приликом планирања и јасније
препознаје надлежности те се очекује да ће значајно допринети повећању
безбедности становника главног града.
Са аспекта начина функционисања, нивоа организовања (формирања) и
одговорности штабова за ванредне ситуације примећено је да, у току ванредне ситуације, поједини штабови за ванредне ситуације на нивоу јединица локалне самоуправе (градски и општински) не реагују правовремено
и не врше потребне припремне нити оперативне мере којима се предупређују или умањују ефекти опасности које могу угрозити или угрожавају
територију за коју су штабови надлежни. Због тога се овим Предлогом
закона, поред јасних и прецизних казнених одредби даје могућност Републичком штабу за ванредне ситуације да распусти штаб јединице локалне
самоуправе и формира привремени штаб за ванредне ситуације. На овај
начин се обезбеђује правни механизам за реаговање државе у случајевима када је у појединим јединицама локалне самоуправе угрожен велики
број људи и имовина, као што је то био у мају месецу 2014. године у Шапцу или Обреновцу, а одлуке надлежних штабова за ванредне ситуације су
доношене са закашњењем или уопште нису доношене.
Повећање нивоа оперативности рада у случају ванредне ситуације постиже се предвиђањем могућности за образовање оперативног штаба, као
помоћног стручног тела штаба за ванредне ситуације, што представља
новину овог Предлога закона. Разрађене су и одредбе које уређују одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у смислу обавезности претходног уговарања међусобних обавеза,
дефинисања начина и времна ангажовања, обима расположивих капацитета који се могу ангажовати водећи рачуна да се не угрози основна де-
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латност правног лица, све у циљу постизања пуног ефекта ангажовања
ових ресурса када до ванредне ситуације дође.
Досадашња пракса је показала да у случају ванредне ситуације, када је
угрожен већи број лица или имовине, грађани реагују инертно у смислу
да је то обавеза државе и локалних органа власти, односно да не препознају своју улогу у систему. Изостанак правовременог учешћа грађана у
једноставним пословима заштите и спасавања (пуњење врећа са песком,
прављењем насипа на рекама које прете, развлачење ватрогасних црева,
дотур воде, коришћење метларица или напртњача у шумским пожарима
итд) знатно успорава процес спасавања људи и имовине и може имати
тешке последице. Због тога Предлог закона јасно прописује обавезу учешћа грађана у заштити и спасавању, по позиву надлежног штаба али,
на бази искуства приликом спашавања грађана у поплавама, предвиђена
је обавеза поступања грађана по наредби за евакуацију људи, стоке и материјалних добара.
У делу планирања, Предлогом закона јача се отпорност заједнице у смислу међусобног усклађивања планских докумената кроз сагласности Министарства унутрашњих послова на процене ризика, планове смањења
ризика од катастрофа и друга планска докумената. Такође предвиђа се
израда Регистра ризика као јединствене интерактивне, електронске, географско-информационе базе података за територију Републике Србије
коју води надлежна служба, а која садржи податке од значаја за управљање ризиком од катастрофа.
3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења
акта?
Разматране су алтернативне могућности решавања проблема кроз измене
и допуне Закона о ванредним ситуацијама које су усвојене 2011. године и
2012. године, пошто су још тада уочени одређени недостатци у систему.
Изменом Закона о ванредним ситуацијама решен је проблем који је уочен
у његовој дотадашњој примени, нарочито код измена казнених одредби.
Међутим, након суочавања са непосредним опасностима, код актера
система заштите и спасавања подигнут је ниво свести о њиховој улози у
системо заштите и спасавања, о потреби за активним учествовањем у
спровођењу мера заштите и спасавања и јасној одговорнсоти за непоступање у складу са законом.
У периоду од 2015. године до данас, у сталном дијалогу предстваника надлежних органа, јединица локалне самуправе, различитих удружења и
стручне јавности, разматране су различите могућности за унапређење
постојећег система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Током тог периода припремљени су и разматрани нацрти различитих докумената, измене и допуне Закона о ванредним ситуаци-
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јама а након тога и Предлог закона који би представљао јединствени
правни оквир како за реаговање у ванредним ситуацијама тако и за обнову након ванредне ситуације. Одржане су две јавне расправе (у 2015. и
2017. години), и низ састанака са релевантним организацијама из Републике Србије и међународне заједнице, након чега се дошло до закључка
да би се системском надоградњом и побољшањем постојећег правног
оквира на најбољи начин решили постојећи проблеми.
4. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема?
Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама нужно подразумева ангажовање великог броја субјеката и превазилази сваки од утврђених ресора појединачних институција. Постављени
принципи рада државних органа, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе засновани су на међусобној сарадњи и размени информација укључујући партнерски однос и комуникацију са привредним субјектима и грађанима. Ако се има у виду наведено, јасно је да се једино једним кровним, системским законом могу успоставити обавезна основна
начела на којима се читав систем заснива и дефинисати законска решења
утемељена на савременим методама и најбољим праксама које се примењују са истим циљем и са којима се појединачна решења из различитих
области даље усклађују. Планирање и реализација активности и инвестиција на свим нивоима, које су засноване на познавању ризика и којима се
обезбеђује што је могуће већи степен заштите људи и имовине од евентуалног наступања нових катастрофа, представља системски одговор друштва на ову врсту опасноси и омогућава смањивање ризика од наступања
штетних последица већег обима.
5. На кога ће и како утицати решења предложена у закону?
Решења предвиђена у Предлогу закона ће утицати на:
Јединице локалне самоуправе – Ако се има у виду да елементарна непогода прво наступа на територији јединице локалне самоуправе те да се правовременим реаговањем могу спречити или ублажити последице исте,
није неочбино то што се нацртом закона, као и до сада јединица локалне
самоуправе ставља у први план и дефинишу њена права и обавезе. Новина
овог Предлога је одредба по којој се сва права и обавезе предвиђене овим
законом за јединице локалне самоуправе односе се и на градске општине
града Београда из разлога што је постојала правна празнина у одређивању
њиховог статус са аспекта ове области. Обавеза израде планских докумената, која је и до сада постојала, ближе је разрађена са циљем обезбеђивања бољег квалитета ових докумената, успостављањем јасне улоге стручних служби надлежног министарства у надзору над садржином самог документа са становишта струке и ускалђености са хијерархијски вишим
планским документима у овој области.
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Јединице локалне самоуправе добиле су веће обавезе, а градске општине
нове обавезе из области заштите од ванредних ситуација. С друге стране,
успешна примена овог закона смањиће штете које те исте јединице локалне самоуправе трпе од ванредних ситуација. Показатељи које постављају организације УН које се баве смањењем ризика од катастрофа (UN
DRR i UNISDR) указују да сваки динар који се уложи у превентиву враћа
се у односу 1:8.
Привредни субјекти – надзор који ће стручне службе Министарства
вршити у погледу планирања мера заштите и спасавања имаће утицаја и
на привредне субјекте. Поред тога што се сада јасније дефинишу привредни субјекти и правна лица која имају обавезу доношења процене ризика,
прецизније је уређено и давање овлашћења Министарства привредним
субјектима који се баве израдом процене ризика, плана заштите и спасавање и плана заштите од удеса и обуком за полагање посебног стручног
испита за израду процене ризика и плана заштите и спасавања.
Грађани - Изостављањем правовременог учешћа грађана у једноставним
пословима заштите и спасавања (пуњење врећа са песком, прављењем
насипа на рекама које прете, развлачење ватрогасних црева, дотур воде,
коришћење метларица или напртњача у шумским пожарима итд) знатно
се успорава процес спасавања људи и имовине што може имати тешке
последице. Такође, значајан проблем приликом акција спасавања представља реакција појединих грађана суочених са катастофалним опасностима (најчешће поплавама), који одбијајау да буду евакуисани. Због тога
је нацртом закона предвиђена јасна и недвосмислена обавеза поступања
грађана по наредби надлежног штаба за евакуацију људи, стоке и материјалних добара.
Позитивни ефекти Предлога закона прожимају се кроз све сфере друштва. Када се деси катастрофа, на пример поплава већег интензитета она
угрожава читаву заједницу, онемогућава рад привредних субјеката, енергетског система, школа и других образовних установа, здравствених установа, установа социјалне заштите и других субјеката на поплављеним
подручјима. Штетне последице поплава 2014. године су нарочито биле
видљиве у области пољопривредне производње (ратарство, сточарство),
тако да су засађени пољопривредни производи у већем обиму уништени, а
сточни фонд је у великој мери био угрожен, а у одређеном обиму и уништен. Постизањем циљева овог Нацрта закона, отпорност друштва биће
унапређена, а виши ниво спремости заједнице да се суочи и одговори на
ове ризике вишеструко ће ублажити могуће катастрофалне последице.
6. Које су обавезе чија ће примена изазвати трошкове грађанима и
привреди, посебно малим и средњим предузећима?
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Како је раније наведено, циљ Предлога закона је да се смањи ризик од
катастрофа и обезбеди правовремено реаговање субјеката система у ванредној ситуацији. Одредбе Предлога закона не предвиђају додатне трошкове по грађане Републике Србије који учествују како у спровођењу превентивних мера тако и по потреби у реаговању у случају ванредне ситуације.
У погледу одредаба којима се дефинишу права и обавезе субјеката система
смањења ризика, напомињемо, да су оне углавном постојеће, односно дефинисане важећим Законом о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник Републике Србије”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) тако да се нове обавезе
предвиђене Предлогом закона своде на обавезу јединица локалне самоуправе у погледу израде Екстерног плана заштите од великог удеса, Плана
смањења ризика од катастрофа и обавезу Министарства за успостављање
и вођење Регистра ризика.
Неспорно је да ће примена одредаба овог закона изискивати одређене
тошкове органа државне управе, јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица који настају приликом израде процене ризика и плана планских докумената. Наиме, наведена планска документа израђују правна лица која су оспособљена и овлашћена од стране
Министарства за њихову израду, а ангажовање ових правних лица подразумева трошкове који се крећу од 400 хиљада па до милион динара за сва
планска документа.
Мала предузећа немају додатне трошкове према одредбама Предлога закона из разлога јер су изузети из обавезе израде ових планских докумената.
Наведени трошкови нису новина овог Предлога закона већ су то трошкови који постоје и у примени постојећих одредаба Закона о ванреедним
ситуацијама. Међутим, у досадашњој пракси обавезу израде ових докумената је урадио веома мали број јединица локалне самоуправе а о привредним друштвима и другим правним лицима да и не говоримо.
Финансијки ефекти се одражавају и у делу који дефинише област јединица цивилне заштите. Наиме, јединице локалне самоуправе, као и до сада,
имају обавезу формирања јединица цивилне заштите опште намене. Закон не прецизира број јединица и припадника тих јединица већ обим дефинише процена угрожености и величина општине или града. Имајући у
виду да ће се формирати једна до две јединице цивилне заштите опште
намене по јединици локалне самоуправе и да ће се попунити у просеку са
30 припадника, долазимо до следећих трошкова:
1. За куповину униформе и обуће = 40. 000 динара по једном припаднику;
2. За куповину опреме за рад = 40. 000 динара по једном припаднику;
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3. За обезбеђење најмање 5 радних дана обуке = 20. 000 по једном припаднику;
Укупно по једном припаднику = 100. 000 динара
Укупно за 30 припадника = 3. 000. 000 динара по једној општини/граду;
Напомињемо да ће општине са веома малим бројем становника (а има их
око 50) формирати мање јединице са 15-20 припадника.
Формирање јединица цивилне заштите немају само јединице локалне
самоуправе већ и држава и то специјализоване јединице цивилне заштите. У досадашњем периоду Сектор за ванредне ситуације је формирао, у
свим седиштима управних округа, јединице цивилне заштите различитих
специјалности за различите врсте опасноти са укупно 4. 600 припадника.
Униформа и опрема је купљена за 2. 000 припадника а остаје да се наредних пет година набави униформа за још 3. 000 припадника за шта ће бити
потребно 120. 000. 000 (милиона) динара. Ове јединице су намењене за
најсложеније задатке заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у
ситуацијама када снаге и средства јединица локалне самоуправе нису довољне а за чије опремање и обучавање је потребна посебна пажња државе.
Истичемо посебно појам активне резерве за припаднике специјализованих јединица цивилне заштите. Наиме ради се о механизму да се за неке
посебне дужности и специјалности са припадницима ових јединица који
имају посебне спососбности (рониоци, алпинисти, спелеолози и др) потписује уговор о активној резерви. То подразумева да се припадници који
потпишу овај уговор обавезују на ,,верност“ у одзиву на обуку и у случају
потребе за коришћењем њихових услуга у јединицама цивилне заштите
које делују на територији где је ванредна ситуација. Планирано је фазно
увођење активне резерве у специјализованим јединицама цивилне заштите, почев од 2020. године јер је претпоставка да ће до тада бити обезбеђени сви предуслови (доношење подзаконских прописа, планирање буџетских средстава).
Укупан бруто износ за 100 припадника, који би потписали уговор о активној резерви за 2020. годину, би износио 24. 300. 000 динара. Наведени
износ подразумева месечне надокнаде за службу у активној резерви (10%
од просечног личног дохотка у Р. Србији) и накнаде за ангажовање ради
обуке и у акцијама заштите и спасавања (максимално 30 дана годишње).
Од 2021. до 2024. године, број припадника активне резерве би се сукцесивно повећавао за по 50 припадника годишње, да би 2024. године у активној резерви било укупно 300 припадника.
7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове?
Позитивни ефекти закона свакако оправдавају предвиђене торшове.
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Најбољи пример за наведено су поплаве 2014. године када је погођено
више десетина општина и градова и штета је била 1,7 милијарди евра а
страдало је око 30 људи. Последице су биле катастрофалне. Процену
угрожености (ризика) и План заштите и спасавања, са добијеном сагласношћу од стране МУП-а, у том тренутку, није имала ни једна јединица
локалне самоуправе нити било које привредно друштво иако је то била
законска обавеза. Да су постојала ова документа последице би биле знатно
мање посебно у делу који се односи на две штићене вредности као што су
живот и здравље људи и последице по критичну инфраструктуру (где су и
наступиле најтеже последице).
У марту 2017. године министар унутрашњих послова је донео нову Методологију за израду процене угрожености и плана заштите и спасавања
која је имала за циљ да на јединствен начин уреди садржај и начин израде
ових докумената на свим нивоима. Обавеза свих субјеката који по Закону
о ванредним ситуацијама морају израђивати Процену угрожености и
План заштите и спасавања била је да у року од шест месеци од дана доношења Методологије израде и процену и план. На основу података са којима располажемо до сада је ову обавезу извршио веома мали број субјеката
а у прилогу дајемо табелу са подацима који о томе најбоље говоре. Напомињемо да су све јединице локалне самоуправе предвиделе средства у
својим буџетима за ову намену.
2017
ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
УПРАВЕ/ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВС У БЕОГРАДУ
УВС У КРАГУЈЕВЦУ
УВС У НИШУ
УВС У НОВОМ САДУ
ОВС У БОРУ
ОВС У ЈАГОДИНИ
ОВС У КИКИНДИ
ОВС У КРАЉЕВУ
ОВС У КРУШЕВЦУ
ОВС У ЛЕСКОВЦУ
ОВС У НОВОМ ПАЗАРУ
ОВС У ПАНЧЕВУ
ОВС У ПИРОТУ
ОВС У ПОЖАРЕВЦУ
ОВС У ПРИЈЕПОЉУ
ОВС У ПРОКУПЉУ
ОВС У СМЕДЕРЕВУ
ОВС У СОМБОРУ
ОВС У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОВС У СУБОТИЦИ
ОВС У УЖИЦУ
ОВС У ВАЉЕВУ
ОВС У ВРАЊУ
ОВС У ЗАЈЕЧАРУ
ОВС У ЗРЕЊАНИНУ
ОВС У ЧАЧКУ
ОВС У ШАПЦУ
СВС У СЕДИШТУ
УКУПНО

БРОЈ ПОДНЕТИХ
ЗАХТЕВА ЗА
ДОБИЈАЊЕ
САГЛАСНОСТИ
24
0
5
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
1
7
0
0
8
0
2
0
0
4
0
57

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

РЕШЕНО

РЕШЕНО
ПОДНЕТО
ЗАХТЕВА ЗА ПОЗИТИВНО НЕГАТИВНО
ДАВАЊЕ
ПОЗИТИВНО НЕГАТИВНО
САГЛАСНОСТИ
14
10
9
6
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
26
20
12
7
2
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2018
ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
УПРАВЕ/ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

БРОЈ ПОДНЕТИХ
ЗАХТЕВА ЗА
ДОБИЈАЊЕ
САГЛАСНОСТИ

УКУПНО
РЕШЕНИХ

УВС У БЕОГРАДУ
УВС У КРАГУЈЕВЦУ
УВС У НИШУ
УВС У НОВОМ САДУ
ОВС У БОРУ
ОВС У ЈАГОДИНИ
ОВС У КИКИНДИ
ОВС У КРАЉЕВУ
ОВС У КРУШЕВЦУ
ОВС У ЛЕСКОВЦУ
ОВС У НОВОМ ПАЗАРУ
ОВС У ПАНЧЕВУ
ОВС У ПИРОТУ
ОВС У ПОЖАРЕВЦУ
ОВС У ПРИЈЕПОЉУ
ОВС У ПРОКУПЉУ
ОВС У СМЕДЕРЕВУ
ОВС У СОМБОРУ
ОВС У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОВС У СУБОТИЦИ
ОВС У УЖИЦУ
ОВС У ВАЉЕВУ
ОВС У ВРАЊУ
ОВС У ЗАЈЕЧАРУ
ОВС У ЗРЕЊАНИНУ
ОВС У ЧАЧКУ
ОВС У ШАПЦУ
СВС У СЕДИШТУ
УКУПНО
2018

24
2
2
5
0
1
1
1
3
1
1
4
1
1
0
0
0
6
5
1
3
11
1
3
4
4
2
0
87

20
1
2
0
0
1
1
0
1
1
1
2
0
1
0
0
0
5
5
1
2
9
1
2
3
2
3
0
64

РЕШЕНО
НЕГАТИВНО
ПОЗИТИВНО
ЈЕДИНИЦЕ
ЈЕДИНИЦЕ
ПРАВНА
ПРАВНА
ЛОКАЛНЕ
ЛОКАЛНЕ
ЛИЦА
ЛИЦА
САМОУПРАВЕ
САМОУПРАВЕ
10
3
3
4
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
2
1
2
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2
1
5
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0
26
12
10
16

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
УПРАВЕ/ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

УВС У БЕОГРАДУ
УВС У КРАГУЈЕВЦУ
УВС У НИШУ
УВС У НОВОМ САДУ
ОВС У БОРУ
ОВС У ЈАГОДИНИ
ОВС У КИКИНДИ
ОВС У КРАЉЕВУ
ОВС У КРУШЕВЦУ
ОВС У ЛЕСКОВЦУ
ОВС У НОВОМ ПАЗАРУ
ОВС У ПАНЧЕВУ
ОВС У ПИРОТУ
ОВС У ПОЖАРЕВЦУ
ОВС У ПРИЈЕПОЉУ
ОВС У ПРОКУПЉУ
ОВС У СМЕДЕРЕВУ
ОВС У СОМБОРУ
ОВС У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ОВС У СУБОТИЦИ
ОВС У УЖИЦУ
ОВС У ВАЉЕВУ
ОВС У ВРАЊУ
ОВС У ЗАЈЕЧАРУ
ОВС У ЗРЕЊАНИНУ
ОВС У ЧАЧКУ
ОВС У ШАПЦУ
СВС У СЕДИШТУ
УКУПНО

ПОДНЕТО
ЗАХТЕВА ЗА
ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ

УКУПНО
РЕШЕНИХ

14
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
6
0
0
0
0
0
0
28

13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
24

РЕШЕНО
ПОЗИТИВНО
НЕГАТИВНО
ЈЕДИНИЦЕ
ЈЕДИНИЦЕ
ПРАВНА
ПРАВНА
ЛОКАЛНЕ
ЛОКАЛНЕ
ЛИЦА
ЛИЦА
САМОУПРАВЕ
САМОУПРАВЕ
12
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
1
0
2

Такође, трошкови се појављују приликом израде плана смањења ризика
од катастрофа који се израђује на локалном, покрајинском и националном нивоу. Наиме, одредбе овог Предлога закона предвиђају периодични
израду овог плана (сваке три године), а сам план подразумева планско
дефинисање пројеката и инфраструктурних радова које треба извести у
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циљу смањења неког од идентификованих ризика. Колики су појединачни трошкови који настају реализацијом ових планова зависи од врсте и
броја ризика који су обухваћени планом смањења ризика од катастрофа.
Поједине општине које су у претходном периоду издвајале средства за
превентиву имаће знатно мање трошкове настале Планом смањења ризика од катастрофа. Покрајински и Национални план смањења ризика обухвата крупне инфраструктурне пројекте и радове који ће се предузимати
тамо где постоје већи ризици (напр. од поплава) који могу угрозити више
општина и градова а за чију реализацију су потребна знатна средства која
јединице локалне самоуправе не могу обезбедити.
Напомињемо да не можемо дати прецизне податке о финансијким средствима потребним за реализацију ових планова али указујемо да је од велике важности предузимање потребних превентивних мера и поступака
којима се смањују ризици на одређеном простору или територији. Такође
указујемо, да сваки динар који се уложи у превентиву враћа се у односу 1:8
што су показатељи које постављају организације УН које се баве смањењем ризика од катастрофа (UN DRR i UNISDR). Од катастрофалних
поплава 2014. године Република Србија је уложила велика финансијска
средства кроз обнову погођених општина и градова улажући знатна средства и у превентиву. Овим плановима активност улагања у превентиву ће
се наставити с тим што ће се законом обавезати општине, градови, покрајина и Република Србија да израђују сопствене планове смањења ризика
од катастрофа.
У Сектору за ванредне ситуације се води „База података о губицима
проузрокованим катастрофама у Републици Србији – DESINVENTAR“
која је реализована 2013. године, у сарадњи са Међународном стратегијом
Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа (UNISDR), а
активности је координирала Канцеларија Програма за развој Уједињених
нација (UNDP I SEESAC) у Београду, кроз сарадњу Републичког завода за
статистику, који је податке о догађајима уносио до 2013. године а након
тога са Сектором за ванредне ситуације који је преузео активности на
уношењу података. Главни циљ овог пројекта је успостављање базе
података о губицима изазваним катастрофама користећи методологију
коју је развио UNISDR – DESINVENTAR. Србија је једна од пет земаља у
Европи које су међу првима спровеле овај пројекат, финансиран од стране
UNISDR-а.
Сви подаци о штетама су унети у базу података „DESINVENTAR“, на
основу званичних извештаја јединица локалне самоуправе (попуњени у
складу са Уредбом о начину верификације штета садржаних у
извештајима (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14) ) и
извештаја достављених Комисији за утврђивање штете од елементарних
непогода Владе Републике Србије, које је Сектор за ванредне ситуације
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добио. Према овој бази података о насталим штетама од природних и
других катастрофа дајемо табелу са приказаним догађајима који су
изазивали ванредне ситуације а које су правиле штете на објектима,
инфраструктури и пољопривредним површинама.
Збирно унето догађаја DESINVENTAR
Ванредне ситуације
Клизишта
Земљотрес
Техничке несреће
Епидемије
Поплаве
Шумски пожари
Град
Снежне мећаве
Олујни ветрови
Укупно

2014

2015

2016

2017

65

48

37

45

110
23

164
50

60
19

16
10

44

27

18

21

14
124
67
11
34
48
540

12
92

40
94

13
13
94
500

9
9
134
411

21
9
31
8
47
86
286

На основу података унетих догађаја у UNISDR Базу података
DESINVENTAR укупна процењена штета од елементарних непогода у периоду од 2014. до краја 2017. године је 2. 155. 220. 977 долара без урачунате штете од поплава 2014 године која је по процени Канцеларије владе
Србије 1. 7 милијарде евра.
Наглашавамо да је штета настала од последица суше, само у 2012. години
била катастрофална и да је оквирно износила преко две милијарде долара, а да је штета настала од шумских пожара те исте године била преко 50
милона евра.
Напомињемо да за 2018. годину немамо сумарне податке али за прву половину године можемо рећи да обилује великом количином падавина које
изазивају велике бујице у урбаним и пољопривредним срединама при том
правећи велике материјалне штете на објектима свих врста и намена као и
на саобраћајној инфраструктури (путеви и мостови). Такође је присутна
појава већег броја клизишта у западној, источној, југозападној и југоисточној Србији која такође праве велике материјалне штете. О штетама у
области пољопривреде да и не говоримо јер су штете у појединим деловима југозападне и западне Србије катастрофалне.
По први пут у Републици Србији овај Предлог закона уводи Регистар ризика као интерактивну електронску географско-информациону базу података о свим ризицима (опасностима) од елементарних и других опасности
на простору Републике Србије. Радиће се на централном нивоу у оквиру
Министарства унутрашњих послова у сарадњи са другим органима
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државне управе а похрањиваће га подацима ресорна министарства, посебне организације, агенције и јединице локалне самоуправе. Трошкови
који настану ће се односити само на обезбеђење једног софтвера (постоје
већ обезбеђена средства из донације у Канцеларији за управљање јавним
улагањима) а који ће омогућити да сви подаци о ризицима буду на једном
месту и на јединствен начин обрађени. Биће омогућен приступ бази података свим субјектима који израђују сопствене процене ризика или врше
неке грађевинске и друге инвестиционе радове.
База ће имати нивое пруступности јер ће се одређени специфични ризици
штитити и бити доступни само надлежним органима државне управе.
Такође, овај предлог закона предвиђа одређивања зона непосредног ризика а што ће спречити градњу у тим зонама. Ово има посебан значај имајући у виду да је дивља градња као и градња у зонама где поуздано се зна
да постоји опасност од поплава, земљотреса, клизишта и техничко технолошких опасности, присутна на територији Републике Србије па ће примена ових одредби битно утицати на смањење ове појаве.
Вредност коју за јединицу локалне самоураве представља постојање обучених, оспособљених и опремљених јединица цивилне заштите и њихова
спремност за хитно реаговање у ситуацији када наступи ванредна ситуација, се не може се упоредити са трошком који изискује куповина униформе и опреме за припаднике ових јединица.
На крају потребно је још једном нагласити немерљивост позитивних ефеката који се очекују у вези са повећањем нивоа заштите људских живота
од катастрофа као дела система националне безбедности.
8. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?
Имајући у виду предмет Предлога закона, јасно је да он нема директног
утицаја на појаву нових привредних субјеката на тржишту нити на
тржишну конкуренцију, међутим подизање степена безбедности и стварање услова за безбедно друштво, са високим степеном отпорности према
ризицима који му прете, свакако доприноси конкурентности Републике
Србије на регионалном и глобалном нивоу у контексту привлачења страних инвестиција. Привредни субјекти који се баве израдом Процене угрожености и Плана заштите и спасавања имаће значајно повећање обима
посла, будући да је примена закона у овом делу кључна за успостављање
ефикасног система.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о закону?
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Нацрт Закона је представљен на јавним расправама које су одржане у новембру 2017. године у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду те су све
заинтересоване стране изнеле своје сугестије и предлоге на унапређењу
текста овог Нацрта закона. Све идеје и предлози изнети у оквиру јавне
расправе су размотрени са дужном пажњом, а оне за које је оцењено да су
у духу закона и да могу да допринесу бољем уређењу предмета закона, су
прихваћене и уграђене у текст закона. Тако је предлог да се у рад Националне платформе укључе и представници јединица локалне самоуправе и
организација цивилног друштва прихваћен, јер доприноси остваривању
сврхе Националне платформе у стварању партнерског односа свих заинтересованих субјеката укључених у управљање ризиком од катастрофа.
Прихваћен је и предлог да се Стратегија у овој области доноси само на
националном нивоу, а не и на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, како је првобитно било предвиђено. У оквиру јавне
расправе изнети су и предлози који нису могли бити прихваћени. Није
прихваћен предлог да се предвиди да Екстерни план заштите од великог
удеса, уместо јединице локалне самоуправе, израђује надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова или сам привредни
субјект који поседује СЕВЕСО комплекс. Ако се има у виду да се Екстерним планом прописују мере које треба предузети изван комплекса, како
би се у случају хаварија плански извршила заштита људи и материјалних
добара, јасно је да ове мере може да планира и спроводи једино локална
самоправа на чијој се територији компекс налази. Поред опсежне јавне
расправе извршене су и додатне консултације са заинтересованим субјектима система смањења ризика од катастрофа. Такође, Нацрт закона је на
билатералним састанцима представљен Сталној конференцији градова и
општина и међународним организацијама и Програму Уједињених нација
за развој (УНДП). На овај начин, истакнут је значај појединих субјеката
који су од највеће важности за ефикасно функционисање система у области локалне самоуправе, привреде и учешћа Србије у систему безбедности
на међународном нивоу.
10. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се
остварили циљеви доношења закона?
Надлежни органи ће предузети све предвиђене мере за примену одредаба
овог предлога закона. Пре свега, Влада ће донети Стратегију смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и акциони план
за њено спровођење, као основног стратешког документа којим се утврђује
политика и усмеравају активности државних органа и других субјеката у
управљању ризиком од катастрофа, одређују смернице за ангажовање
људских и материјалних ресурса, даљи развој нормативног и институционалног оквира у циљу смањења ризика и ефикасног одговора на изазове
катастрофа. Влада ће донети прописе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину њихове употребе; прописе о активној резерви; висини и начину остваривања права на једнократну по-
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моћ члановима породице настрадалог припадника цивилне заштите. Поред тога, Влада ће уредити организацију и функционисање раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, начин поступања субјеката и процедуре за рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање. Такође, прописаће поступак и услове под којима се прима или упућује међународна помоћ.
Са друге стране и министар унутрашњих послова донеће прописе неопходне за пуну примену Закона од којих је свакако најзначајнији Правилник о методологији, начину израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања који ће приликом израде предметних
докумената примењивати сви субјекти на територији Републике Србије те
ће она бити компатибилна у примени. Министар ће, такође, прописати
организационо техничке услове које морају испуњавати правна лица за
издавање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа, плана
заштите и спасавања, плана заштите од удеса и организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања као и програм ове обуке.
У циљу успостављања Регистра ризика министар унутрашњих послова ће
прописати садржину, начин успостављања и одржавања Регистра ризика,
док ће обавезе субјеката система у поступку израде Регистра ризика, начин израде Регистра ризика и унос података ближе уредити Влада.
Министар ће, такође, уредити организацију ватрогасно-спасилачких јединица, начин рада, поступање приликом извршавања задатака заштите и
спасавања, начин вршења службе и унутрашњи ред у јединици и прописаће критеријуме за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку
припадника ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, права обавезе и одговорности полазника Основне обуке, као и стручно оспособљавање, усавршавање и напредовање припадника ватрогасно-спасилачких
јединица.
Поред тога подзаконским актом министра ближе ће се уредити начин
одржавања склоништа и прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва, али и рад повереника
цивилне заштите и критеријуми за њихово именовање, прописи о личној
и материјалној формацији јединица цивилне заштите, обуци и наставним
плановима и прогамима за обуку јединица цивилне заштите као и о унифрми и ознакама цивилне заштите.
У сарадњи са надлежним институцијама биће припремљена Процена ризика од катастрофа Републике Србије, Национални план смањења ризика
од катастрофа и План заштите и спасавања Републике Србије, које усваја
Влада. На основу усвојене Процене ризика од катастрофа Републике
Србије, Влада ће Одлуком утврдити подрућја која представљају зоне непо-
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средног ризика и утврдити која правна лица представљају субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање Републике Србије.
Министарство ће у складу са утврђеним надлежностима у овом предлогу
закона привредним друштвима издати овлашћења за израду процене ризика и плана заштите и спасавања, као и овлашћења за организовање и
спровођење обуке за израду процене ризика и плана заштите и спасавања.
Министарство ће, такође организовати посебне стручне испите и лицима
која испуњавају услове, издати лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, као и предузети све друге активности за које је Предлогом закона овлашћено.
Акценат овог Предлога закона је на процесима и методама националног
деловања у смањењу свих ризика од катастрофа кроз израду процена ризика и мапирања ризика у фазама превенције, припремљености и планирања, које се спроводе у ширем контексту управљања ризицима од катастрофа. Нови закон се заснива на приступу који подразумева идентификацију, анализу, процену и третман ризика који могу настати услед природних или техничко технолошких несрећа. Посебно место у новом закону
има поље превентивног деловања кроз израду плана смањења ризика од
катастрофа затим формирања јединственог Регистра ризика и одређивања зона непосредног ризика од катастрофа.
План смањења ризика ће умногоме омогућити да се на бази третмана неприхватљивог ризика који ће се дефинисати проценом ризика планирају
инфраструктурни инвестициони радови на побољшању заштитне
инфраструктуре и друге мере којима ће се смањити или уклонити одређени ризик. Овај план ће се радити на локалном, покрајинском и националном нивоу тако да ће се на целој територији Републике Србије планирати
мере за смањење одређених ризика.
За остваривање онога што се доношењем закона намерава, кључна је боља
комуникација субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљање ванреднеим ситуацијама у превенцији и реаговању у ванредним
ситуацијама, за шта се овим Предлогом закона успостављају механизми.
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2. Зaкон о заштити од пожара
Службени гласник Републике Србије, број 111 од 29. децембра 2009, 20 од
24. фебруара 2015, 87 од 13. новембра 2018, 87 од 13. новембра 2018 - др.
закони
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређују се систем заштите од пожара, права и обавезе
државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне
самоуправе, привредних друштава, других правних и физичких лица,
организација ватрогасне службе, надзор над спровођењем овог закона и
друга питања од значаја за систем заштите од пожара. Одредбе овог закона сходно се примењују и на заштиту од експлозија.
Систем заштите од пожара
Члан 2.
Систем заштите од пожара (у даљем тексту: заштита од пожара) обухвата
скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара, за спречавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и
имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром.
Субјекти заштите од пожара
Члан 3.
Субјекти заштите од пожара су државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга
правна и физичка лица.
Појмови
Члан 4.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају
живот и здравље људи, материјална добра и животна средина;
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2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица
употребе запаљивих течности, запаљивих гасова и осталих горивих материја које са ваздухом могу створити експлозивну смешу експлозивних
материја праћену ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом температуре, којим се угрожавају живот и здравље људи и материјална добра;
3) хаварија је разарање основних склопова постројења у привредним,
јавним и другим објектима које представља опасност за живот и здравље
људи, за материјална добра и избијање пожара;
4) спасавање представља интервенцију ватрогасно-спасилачких и
ватрогасних јединица ради заштите људских живота, телесног интегритета и материјалних добара приликом пожара, хаварија и других ванредних
догађаја, у складу с посебним законом;
5) карактеристике реакције материјала на пожар су доприноси материјала развоју пожара услед сопствене разградње до које долази излагањем тог материјала стандардом дефинисаним испитним условима, које се
огледају кроз класу запаљивости, емисију дима, откапавање и/или друга
очекивана својства, која угрожавају евакуацију;
6) отпорност на пожар је способност објекта или дела објекта да за
утврђено време испуњава захтевану носивост (Р) и/или интегритет (Е)
и/или топлотну изолацију (И) и/или друго очекивано својство, како је
прописано стандардима о испитивању и класификацији отпорности на
пожар;
7) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у
објекту до спољног простора или сигурног и безбедног простора у објекту;*
8) коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима
се ограничавају просторије за комуникацију (ходници, тампонпросторије, степеништа, ветробрани, улаз и сл. ) и тако спречава продор
пламена и дима из просторија за боравак и других просторија угрожених
пожаром, а које имају такве карактеристике (отпорност и реакција на пожар, ширина, висина и др. ) да омогућавају да особе затечене у пожару
могу сигурно и безбедно (самостално или уз помоћ спасиоца) напустити
објекат;
9) заштитни системи и уређаји су системи у функцији безбедности
људи који бораве у објекту, објекта и ватрогасаца – спасилаца (стабилни
системи за гашење пожара, стабилни системи за дојаву пожара, стабилни
системи за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, системи за контролу дима и топлоте, сигурносни системи напајања, инсталације
хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилни уређаји за гашење
пожара);
10) стамбени, односно стамбено пословни објекат јесте објекат који
има више од 80% корисне површине намењене за становање и пратеће
садржаје (просторије за гаражирање возила, станарске оставе, подстаницу
грејања, ходнике, степеништа, лифтовска окна и сл. ) и у коме остатак чини пословни простор;
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11) пословни, односно пословно стамбени објекат јесте објекат који
има више од 80% корисне повр шине намењене за пословање (продају,
куповину, услуге и сл. ) и у коме су остале просторије стамбене и/или јавне
намене;
12) објекат јавне намене јесте објекат који има више од 80% корисне
површине намењене за окупљање људи (угоститељски објекти за смештај
– изузев кампа, куће и стана за одмор, соба за изнајмљивање, угоститељски објекти за исхрану и пиће – изузев киоска и сличних објеката, образовни, културни, спортски, религиозни, и слични објекти, аутобуски, железнички, авио-терминали, путничка пристаништа и сл. ) и у коме су
остале просторије стамбене и/или пословне намене;
13) процена опасности од пожара јесте део главног пројекта заштите
од пожара односно део техничке документације за изградњу објеката којим се утврђују захтеви у погледу мера заштите од пожара за конструкцију,
материјале, инсталације и потреба за опремањем заштитним системима и
уређајима, када то није утврђено прописом;
14) техничка документација јесте скуп пројеката који чине пројекат за
извођење у смислу закона који уређује изградњу, а који се израђују за
потребе изградње, доградње и реконструкције објеката;*
15) добровољна ватрогасна друштва јесу удружења основана ради
организованог добровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од
пожара, спасавању људи и имовине;
16) ватрогасни савези (општински, градски, окружни, покрајински и
Ватрогасни савез Србије) су стручне и хуманитарне организације од посебног интереса основане у циљу организованог и јединственог учешћа у
остваривању заштите од пожара, њихових заједничких циљева и развијања свести о значају заштите од пожара, у оквиру којих делују добровољна
ватрогасна друштва и добровољне ватрогасне јединице. *
Начин остваривања заштите од пожара
Члан 5.
Заштита од пожара остварује се:
1) организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за
спровођење заштите од пожара;
2) обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара;
3) предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне средине приликом избијања пожара;
4) надзором над применом мера заштите од пожара.
Обавезе субјеката заштите од пожара
Члан 6.
Субјекти заштите од пожара дужни су да поступају у складу с обавезама
утврђеним овим законом и прописима донесеним на основу њега, да примењују мере заштите од пожара и експлозија прописане законом, подза-
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конским прописима и општим актима,* да обезбеде примену планова
заштите од пожара и других аката и одговорни су за сваку активност којом
мењају или могу променити стање и услове заштите од пожара.
Субјекти заштите од пожара дужни су да ангажовањем расположивих
људских и материјалних ресурса учествују у гашењу пожара и спасавању
људи и имовине угрожених пожаром, ако то могу да учине без опасности
за себе или другога.
Члан 6а
У циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за унапређивање и
учвршћивање позитивних ставова и понашања значајних за заштиту од
пожара деце и ученика, надлежне школске и предшколске установе дужне
су да у оквиру школских и предшколских програма утврде и спроведу
програм едукације о заштити од пожара. Надзор над утврђивањем и спровођењем програма едукације о заштити од пожара спроводи министарство надлежно за послове просвете.
Начело заштите
Члан 7.
Основни циљ прописаних мера заштите од пожара јесте заштита живота
људи, телесног интегритета, материјалних добара и животне средине.
Начело превенције
Члан 8.
Превенција заштите од пожара обезбеђује се планирањем и спровођењем
превентивних мера и радњи тако да се што ефикасније спречи избијање
пожара, а да се у случају избијања пожара ризик по живот и здравље људи
и угрожавање материјалних добара као и угрожавање животне средине
сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на самом месту избијања.
Начело сталности
Члан 9.
Заштита од пожара се организује и непрекидно спроводи на свим местима
и у свим објектима који су изложени опасности од пожара.
Начело јачања свести
Члан 10.
Субјекти заштите од пожара подстичу, усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају заштите од пожара кроз систем образовања и васпитања,
научно-истраживачког и технолошког развоја, усавршавања у процесу
рада, као и јавног информисања.
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Начело јавности
Члан 11.
Државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединице локалне
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица дужни су да обавештавају јавност о стању заштите од пожара и чине доступним потребне
информације, у складу са законом.
Начело сарадње
Члан 12.
Субјекти заштите од пожара дужни су да међусобно размењују информације од значаја за заштиту од пожара и ускладе активности од значаја за
заштиту од пожара.
Република Србија сарађује у области заштите од пожара са другим државама и међународним организацијама.
Начело солидарности
Члан 13.
Субјекти заштите од пожара дужни су да међусобно помажу једни другима у отклањању последица пожара.
Начело одговорности
Члан 14.
Одговорна лица у државним органима, органима аутономне покрајине и
органима јединице локалне самоуправе, привредна друштва и друга
правна и физичка лица одговорна су за спровођење мера заштите од пожара.
II. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Стратегија заштите од пожара
Члан 15.
Стратегију заштите од пожара (у даљем тексту: Стратегија) доноси Влада.
Стратегијом се утврђује стање у области заштите од пожара и мере које
треба предузети. Стратегија се доноси за период од најмање пет година и
садржи нарочито:
1) опис и оцену стања у области заштите од пожара;
2) основне циљеве и критеријуме за спровођење заштите од пожара у целини, по областима и просторним целинама са приоритетним мерама
заштите;
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3) услове за примену најповољнијих привредних, техничких, технолошких, економских и других мера за заштиту од пожара;
4) дугорочне и краткорочне мере за спречавање избијања, ублажавања
последица пожара и контролу спровођења мера заштите од пожара;
5) начин обезбеђивања средстава за заштиту од пожара.
Санациони план
Члан 16.
Брисан је (види члан 4. Закона - 20/2015-13)
Министарство унутрашњих послова
Члан 17.
Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), у
оквиру свог делокруга, обавља послове значајне за спровођење заштите од
пожара. Министарство обавља послове који се односе на:
1) планирање, организовање и спровођење мера заштите од пожара;
2) превентивне мере за спречавање избијања пожара и ублажавања
последица пожара;
3) надзор над применом одредаба овог закона и прописа донесених на
основу њега, планова заштите од пожара и других аката који се односе на
заштиту од пожара;
4) стручно оспособљавање припадника ватрогасно-спасилачких јединица;
5) школовање и усавршавање лица за обављање послова заштите од пожара;
6) израду Стратегије *;
7) сарадњу с осталим субјектима заштите од пожара;
8) друге послове у области заштите од пожара одређене законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Министарство одбране и Војска Србије
Члан 18.
Министарство одбране обавља послове који се односе на уређивање, планирање, организовање, спровођење и контролу заштите од пожара и
експлозија у Министарству одбране и Војсци Србије у складу с одредбама
овог закона, закона којим се уређује систем одбране Републике Србије и
прописима донетим на основу закона.
Аутономна покрајина
Члан 19.
Аутономна покрајина у оквиру надлежности утврђених Уставом и законом, обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара и пружање
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помоћи код отклањања односно ублажавања последица проузрокованих
пожаром и доноси акте за унапређење стања заштите од пожара.
План заштите од пожара аутономне покрајине
Члан 20.
Аутономна покрајина доноси План заштите од пожара који садржи нарочито:
1) приказ постојећег стања заштите од пожара;
2) процену угрожености од пожара;
3) организацију заштите од пожара;
4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и
унапређење стања заштите од пожара;
5) прорачун потребних финансијских средстава;
6) прописане прорачунске и графичке прилоге.
На План заштите од пожара, укључујући и његове измене и допуне,* прибавља се сагласност Министарства.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Јединица локалне самоуправе
Члан 21.
Јединица локалне самоуправе у оквиру надлежности утврђених Уставом и
законом организује и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од
пожара и пружање помоћи код отклањања односно ублажавања последица проузрокованих пожаром и доноси акте за унапређење стања заштите
од пожара.
План заштите од пожара јединице локалне самоуправе
Члан 22.
Јединица локалне самоуправе доноси План заштите од пожара који
садржи нарочито:
1) приказ постојећег стања заштите од пожара;
2) процену угрожености од пожара;
3) организацију заштите од пожара;
4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и
унапређење стања заштите од пожара;
5) прорачун потребних финансијских средстава;
6) прописане прорачунске и графичке прилоге.
На План заштите од пожара, укључујући и његове измене и допуне,* прибавља се сагласност Министарства.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
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Категоризација према угрожености од пожара
Члан 23.
У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера
потребних за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара,
Министарство врши категоризацију објеката, делатности и земљишта
према угрожености од пожара у зависности од технолошког процеса који
се у њима одвија; врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте материјала употребљеног за изградњу објекта;
значаја и величине објекта и врсте биљног покривача.
Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије:
1) са високим ризиком од избијања пожара – прва категорија угрожености
од пожара;
2) са повећаним ризиком од избијања пожара – друга категорија угрожености од пожара;
3) са извесним ризиком од избијања пожара – трећа категорија угрожености од пожара.
На решење о категоризацији из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења.
Изузетно од става 1. овог члана, Министарство одбране врши категоризацију војних објеката и објеката које користи Министарствo одбране и Војска Србије*.
Влада прописује основе, мерила и услове категоризације из става 1. овог
члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Организовање заштите од пожара према угрожености од пожара
Члан 24. *
Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са високим ризиком од
избијања пожара разврстава се у прву категорију угрожености од пожара
(у даљем тексту: субјекат у првој категорији) и обавезно је да организује
спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички
опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. *
Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са повећаним ризиком од
избијања пожара разврстава се у другу категорију угрожености од пожара
(у даљем тексту: субјекат у другој категорији) и обавезно је да организује
спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са
потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заш-
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тите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.
*
Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник објекта или земљишта са извесним ризиком од
избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара
(у даљем тексту: субјекат у трећој категорији) и обавезно је да организује
спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем
лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. *
Разврставање привредних друштава и других правних и физичких лица
из овог члана врши се решењем из члана 23. овог закона. *
Министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар)
прописује потребну техничку опремљеност ватрогасне јединице и број
ватрогасаца из става 1. овог члана, као и потребан број лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара из става 2. овог члана. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Ангажовање правног лица за обављање послова
Члан 25.
За обављање послова из члана 24. може се уговором ангажовати привредно друштво односно друго правно лице које испуњава прописане услове и
има овлашћење Министарства за обављање ових послова.
Министар прописује ближе услове за обављање послова из члана 24. овог
закона и услове и начин издавања и одузимања овлашћења из става 1.
овог члана. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Заштита од пожара у објектима посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије
Члан 26.
Послове заштите од пожара у објектима посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије обављају надлежни војни органи, под
условима које прописује министар одбране, а у складу са одредбама овог
закона.
План заштите од пожара
Члан 27.
Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара обавезни су
да донесу План заштите од пожара који садржи нарочито:
1) приказ постојећег стања заштите од пожара;
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2) процену угрожености од пожара;
3) организацију заштите од пожара;
4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и
унапређење стања заштите од пожара;
5) прорачун потребних финансијских средстава;
6) прописане прорачунске и графичке прилоге;*
7) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из
објекта. *
Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из
Плана заштите од пожара. *
У Плану заштите од пожара, поред података из става 1. овог члана, ближе
се приказују и подаци о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасне јединице, односно организацији превентивних мера
заштите од пожара, сталног дежурства и подаци о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара.
План заштите од пожара (аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе и субјеката из става 1. овог члана) мора бити усклађен са променама
насталим као последица урбанистичких, техничко-технолошких и других
промена од значаја за заштиту од пожара кроз измене и допуне плана
заштите од пожара. *
На План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља се
сагласност Министарства. *
Министар прописује начин израде и садржај планова заштите од пожара
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката у првој и
другој категорији.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
План евакуације и упутства за поступање у случају пожара*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Члан 27а*
Субјекти у првој, другој и трећој категорији угрожености од пожара морају
имати План евакуације и упутства за поступање у случају пожара, који
морају бити истакнути на видљивом месту. *
Субјекти у трећој категорији угрожености од пожара План евакуације и
упутства за поступање у случају пожара доносе у складу са чланом 28. овог
закона. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
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Правила заштите од пожара
Члан 28. *
Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне намене
и слободностојећих гаража, а који нису у обавези да имају План заштите
од пожара према члану 27. овог закона, као и објеката у трећој категорији
угрожености од пожара, и стамбене зграде доносе Правила заштите од
пожара која обухватају:*
1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и
ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;*
2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем
лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара;*
3) План евакуације и упутства за поступање у случају пожара;*
4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;*
5) права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних
мера заштите од пожара;*
6) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из
објекта. *
Тачке 2), 4), 5) и 6) из става 1. овог члана не односе се на обавезе стамбене
зграде. *
План евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 3) овог члана морају бити истакнути на видљивом месту. *
Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из
Правила заштите од пожара. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
III. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Заштита од пожара у планским документима*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Члан 29. *
Плански документ, поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и уређења простора, у погледу мера заштите од пожара
и експлозија, садржи:*
1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже
који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;*
2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене
и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене;*
3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката;*
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4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово
пожарно одвајање;*
5) могућности евакуације и спасавања људи. *
Пре израде планских докумената носилац посла на изради планског документа дужан је да прибави мишљење Министарства, које садржи услове
заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети предметним
планским документима. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Основни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и изградње*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Члан 30. *
Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону
који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити основни
захтеви заштите од пожара тако да се у случају пожара:*
1) очува носивост конструкције током одређеног времена;*
2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта;*
3) спречи ширење ватре на суседне објекте;*
4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање. *
Сматра се да су основни захтеви заштите од пожара из става 1. овога члана
испуњени уколико су спроведени захтеви заштите од пожара:*
1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је
уређена област заштите од пожара и експлозија;*
2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере заштите
од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима. *
Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на
начин прописан у ставу 2. овог члана, Министарство може прихватити
доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним
прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и
моделима уколико су тим прописима предвиђени. *
Испуњеност основних захтева заштите од пожара према признатим методама прорачуна и моделима из става 3. овог члана доказује се функционалном пробом система у реалним условима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара из
члана 36. овог закона. *
Одступање од основног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај
захтев ближе уређен посебним прописом. *
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*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Главни пројекат заштите од пожара
Члан 31. *
Главни пројекат заштите од пожара је саставни део техничке документације за изградњу, доградњу и реконструкцију објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима. *
Главни пројекат заштите од пожара из става 1. овог члана садржи:*
1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од
пожара, опис објекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на
пожарне секторе, дефинисање евакуационих путева, критеријуме за избор
материјала за конструкције које треба да буду отпорне на пожар, критеријуме за избор материјала за ентеријер за који постоје посебни захтеви у
погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара која потиче
од технолошког процеса и материја које се у њима користе или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију
експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних
инсталација и уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање
лица и имовине, критеријуме за избор мобилне опреме за гашење пожара,
опис инсталација за флуиде који се користе у објекту и др. ) ,*
2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, прорачун капацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног за евакуацију људи и др. ) ,*
3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним
објектима и саобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара, гасну
детекцију, громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за
аутоматско гашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе
за вентилацију и др. ) и*
4) предмер опреме и средстава за заштиту од пожара. *
Изузетно од става 1. овог члана главни пројекат заштите од пожара не
мора бити саставни део техничке документације уколико се основни
захтеви заштите од пожара из члaна 30. овог закона могу сагледати кроз
техничку документацију за изградњу, доградњу и реконструкцију објекта.
*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Израда Главног пројекта заштите од пожара
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Члан 32.
Главни пројекат заштите од пожара израђује привредно друштво односно
друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање
делатности израде техничке документације, које има овлашћење Министарства за израду Главног пројекта заштите од пожара и има запослена
лица са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара.
Лиценцу из става 1. овог члана може добити лице које има:
1) најмање високу стручну спрему техничког смера;
2) најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера
заштите од пожара или њиховог надзора;
3) положен стручни испит из области заштите од пожара.
Министар прописује ближе услове за добијање овлашћења за израду
Главног пројекта заштите од пожара, као и програм и начин полагања
стручног испита из става 2. тачка 3) овог члана.
Министарство води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама из
става 1. овог члана.
Сагласност Министарства
Члан 33. *
Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности заштита од пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са
свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то:*
1) стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката површине веће од
2. 000 m² или спратности П+4+Пк(ПС) и преко, зграда за становање заједница, хотела, мотела и зграда за трговину на велико и мало површине
веће од 400 m² или спратности преко П+2, као и ресторана, барова и
сличних угоститељских објеката;*
2) објеката јавне намене на другом месту непоменутих;*
3) великих и средњих гаража које су самосталне или великих и средњих
гаража са припадајућим објектима;*
4) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које могу изазвати пожар или експлозију или угрозити здравље
и безбедност људи и материјалних добара;*
5) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте
запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и
прашине;*
6) станица за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон, складишног капацитета до 500 m³ запаљивих течности;*
7) индустријских објеката, високорегалних складишта, складишних објеката површине преко 1. 500 m², као и других складишних објеката одређених посебним прописом;*
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8) електроенергетских постројења називног напона од 20 и 35 kV и трафостаница на отвореном снаге преко 2000 kVA;*
9) нафтовода, продуктовода и гасовода који нису обухваћени чланом 34.
став 1. тачка 1);*
10) објеката за складиштење експлозивних материја до 1000 kg;*
11) слободностојеће котларнице снаге преко 50 kW;*
12) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене
металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних минералних сировина, објеката за производњу биодизела;*
13) силоса, граничних прелаза, објеката казнено-поправних установа;*
14) стадиона од 1. 000 до 20. 000 гледалаца, објеката у категорији високих
до 50 m;*
15) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге до 10
МW, термоелектрана снаге до 10 МW и термоелектрана-топлана електричне снаге до 10 МW и далековода и трафостаница напона до 110
kV;*
16) објеката и постројења за припрему воде за пиће и објеката и постројења за пречишћавање отпадних вода;*
17) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој заштићеној околини и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких просторија у стан односно пословни
простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и
културних добара уписаних у Листу светске културне баштине);*
18) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским
поступцима одређена посебним прописом;*
19) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или
физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централних
складишта и/или депонија за одлагање опасног отпада и регионалних
депонија односно депонија за одлагање опасног отпада, одређена посебним прописом;*
20) пристаништа, лука;*
21) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски
гас, гас из комуналних отпадних вода и др. ) и електрана са комбинованом
производњом, појединачне снаге до 10 МW;*
22) објеката, односно делова објеката унутар којих се смешта телекомуникациона опрема и системи. *
Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију која садржи измене настале у току грађења објекта у
односу на техничку документацију на коју је дата сагласност, уколико те
измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и експлозија. *
Сагласност из ст. 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно власник
објекта у процедури прописаној законом који уређује изградњу. *
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Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи
Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у
складу са посебним законом. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Сагласност за посебне објекте
Члан 34. *
Министарство даје сагласност на техничку документацију у погледу мера
заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са
свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то:*
1) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних продуктовода, гасовода и нафтовода за транспорт, гасовода називног радног
натпритиска преко 20 бара, уколико прелазе најмање две општине, складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 m³, складишта запаљивих гасова преко 200 m³, као и терминала за опасне терете
и свих објеката ове намене у лукама односно пристаништима;*
2) стадиона за 20. 000 и више гледалаца, објеката висине 50 и више метара, објеката који се баве производњом за војне потребе (наменска индустрија);*
3) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 и
више МW, термоелектрана снаге 10 и више МW и термоелектранатоплана електричне снаге 10 и више МW и далековода и трафостаница
напона 110 и више kV;*
4) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај;*
5) друмских и железничких тунела и метроа;*
6) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар,
биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас,
гас из комуналних отпадних вода и др. ) и електрана са комбинованом
производњом, појединачне снаге 10 и више МW;*
7) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивање, ускладиштење радиоактивних
отпадних материја за научно-истраживачке сврхе;*
8) објеката за складиштење експлозивних материја преко 1000 kg. *
Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку документацију која садржи измене настале у току грађења објекта у
односу на техничку документацију на коју је дата сагласност, уколико те
измене утичу на безбедност са аспекта заштите од пожара и експлозија. *
Сагласност из става 1. овог члана прибавља инвеститор, односно власник
објекта у процедури прописаној законом који уређује изградњу. *
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Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи
Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у
складу са посебним законом. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Сагласност за део објекта
Члан 35.
Сагласност из чл. 33. и 34. овог закона даје се за цео објекат, а када се објекат гради по деловима за део објекта, ако тај део представља економскотехничку целину и може се самостално користити, односно ако ће
изградња целог објекта трајати дуже.
Подобност објекта за употребу
Члан 36. *
Када је предмет техничког прегледа у смислу закона којим се уређује
изградња објекат из члана 34. овог закона, члан комисије за технички
преглед који утврђује подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији је
лице са лиценцом запослено у органу државне управе надлежном за
послове заштите од пожара овлашћено за доношење решења у делокругу
рада. За потребе овог лица техничке послове обављају стручне особе запослене у органу државне управе надлежном за послове заштите од пожара.
*
Одредбе става 1. овог члана примењују се и на поједине објекте из члана
33. и то:*
1) стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте, а који спадају у високе
објекте у складу са посебним прописом;*
2) зграде за становање заједница, хотеле, мотеле, ресторане и објекте за
трговину на велико и мало, површине преко 2. 000 m²;*
3) ноћне клубове и сличне угоститељске објекте;*
4) друге објекте јавне намене површине преко 500 m²;*
5) велике самосталне гараже;*
6) објекте у којима се производе, прерађују и складиште хемикалије које
могу изазвати пожар или експлозију или угрозити здравље и безбедност
људи и материјалних добара;*
7) објекте у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте
запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и
прашине;*
8) станице за снабдевање горивом моторних возила или пловила на сопствени погон, складишног капацитета до 500 m³ запаљивих течности;*
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9) индустријске објекте површине преко 3. 000 m² и складишне објекте
површине преко 1. 500 m², као и сва високорегална складишта;*
10) електроенергетска постројења називног напона од 35 kV и трафостанице на отвореном снаге преко 10 MVA;*
11) нафтоводе, продуктоводе и гасоводе који нису обухваћени чланом 34.
став 1. тачка 1) овог закона;*
12) објекте за складиштење експлозивних материја до 1. 000 kg;*
13) слободностојеће котларнице снаге преко 300 kW;*
14) објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене металургије, објекте за прераду каучука, објекте за производњу целулозе и
папира, објекте за прераду неметаличних минералних сировина и објекте
за производњу биодизела;*
15) објекте казнено-поправних установа;*
16) стадиони од 1. 000 до 20. 000 гледалаца;*
17) трафостанице напона од 35 kV;*
18) културна добра од изузетног значаја и објекте у њиховој заштићеној
околини и културна добра уписана у Листу светске културне баштине (осим претварања заједничких просторија у стан односно пословни простор
у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних
добара уписаних у Листу светске културне баштине);*
19) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским
поступцима, одређена посебним прописима;*
20) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или
физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна
складишта и/или депонија за одлагање опасног отпада и регионалних
депонија односно депоније за одлагање опасног отпада, одређена посебним прописима;*
21) пристаништа и луке;*
22) објекте за призводњу енергије из биогаса и биомасе и електране са
комбинованом производњом, појединачне снаге до 10 МW. *
Лице из става 1. овог члана утврђује подобност објекта за употребу у
погледу спроведености мера заштите од пожара решењем из става 1. у
року од 15 дана од дана достављања захтева од стране инвеститора. *
Када је предмет техничког прегледа објекат који није обухваћен ст. 1. и 2.
овог члана, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност
објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара
предвиђених у техничкој документацији је лице које поседује одговарајућу
лиценцу према прописима из заштите од пожара. *
Објекат је подобан за употребу у погледу спроведености мера заштите од
пожара ако је:*
1) изграђен у складу с техничком документацијом на коју је дата сагласност;*
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2) обезбеђен доказ о карактеристикама конструкција као и елементима
конструкција који треба да буду отпорни према пожару, доказ о карактеристикама опреме, уређаја и инсталација са посебним карактеристикама
према пожару и експлозији, као и доказ о карактеристикама материјала за
ентеријер и инсталације за које се постављају посебни захтеви у погледу
карактеристика према пожару, материјалима који се користе или складиште у технолошком процесу;*
3) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених
инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење
пожара и детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама опасности од експлозије, и инсталација за одвођење дима и топлоте;*
4) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених
инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја
за гашење пожара;*
5) обезбеђен доказ о извршеним мерењима и прегледу уграђених машинских, водоводних и електричних инсталација. *
Доказ из става 5. тачка 3) овог члана издаје овлашћено правно лице –
извођач радова са одговарајућим овлашћењем за извођење посебних
система и мера заштите од пожара. *
Доказ из става 5. тачка 4) овог члана издаје овлашћено правно лице из
члана 44. овог закона. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Технолошки процеси
Члан 37.
Технолошки процеси у којима се користе или производе запаљиве течности и гасови или експлозивне материје обављају се у објектима или деловима објекта који су одвојени од других производних и складишних објеката и простора ватроотпорним зидовима који онемогућавају ширење
пожара.
Технолошки процеси из става 1. овог члана, као и радови с отвореним
пламеном у близини запаљивих течности, гасова, експлозивних и других
материја које могу изазвати пожар, морају бити организовани на такав
начин да, зависно од природе и услова рада, опасност од пожара буде
отклоњена.
Објекти из става 1. овог члана могу се градити само на местима где се не
ствара опасност од избијања пожара у складу са одредбама посебног закона и техничких прописа.
Пројектовање и извођење посебних система
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Члан 38.
Пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара у
објектима у којима се производе, прерађују и складиште запаљиве течности и гасови, експлозивне и друге материје које могу довести до пожара и
у другим сложеним објектима обавља привредно друштво, односно друго
правно лице које је уписано у одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођења радова, задовољава посебне услове у погледу техничке
опремљености и има запослена лица са лиценцом за пројектовање и
извођење посебних система и мера заштите од пожара.
Стручни испит за добијање лиценце из става 1. овог члана полаже се пред
комисијом Министарства.
Министар прописује програм стручног испита, услове за добијање лиценце, ближе услове за добијање овлашћења за обављање послова и посебне
услове техничке опремљености из става 1. овог члана, као и висину накнаде за комисију из става 2. овог члана.
Списак овлашћених правних лица која обављају послове из става 1. овог
члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Министарство води евиденције о издатим овлашћењима и лиценцама из
става 1. овог члана.
Послови пројектовања и извођења посебних система
Члан 39.
Под пројектовањем и извођењем посебних система и мера заштите од
пожара из члана 38. подразумевају се послови:
1) израде пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових
система;
2) израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових
система;
3) израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и
пара и извођење ових система;
4) израде анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима
која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара
запаљивих течности и експлозивних прашина;
5) пројектовања и извођења електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама
запаљивих течности и експлозивним прашинама);
6) пројектовања и извођења система за одвођење дима и топлоте.
Превентивне мере у објектима високоградње
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Члан 40.
Објекат високоградње, у смислу посебног прописа, у зависности од врсте и
намене мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин
којим се обезбеђују услови за сигурну евакуацију људи.
За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина коридора
евакуације у објектима из става 1. овог члана могу се употребљавати само
материјали који имају захтеване карактеристике реакције на пожар у
складу са прописима и стандардима за које се мора прибавити доказ о
карактеристикама реакције на пожар издат од надлежне установе у складу
са посебним прописима и дати га на увид надлежном органу. *
У објектима из става 1. овог члана, начин постављања инсталација и материјали за инсталације морају имати одговарајуће карактеристике у пожару у складу са прописима и стандардима, и за то је потребно прибавити
доказ издат од надлежне установе у складу са посебним прописима и дати
га на увид надлежном органу. *
Све уграђене инсталације у објектима морају се одржавати у исправном
стању и периодично контролисати у складу са техничким прописима и
стандардима на које се ти прописи позивају.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Путеви, пролази, платои и слични прилази објектима
Члан 41.
На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који
су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром није дозвољено градити или постављати објекте
и друге запреке.
Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара
Члан 42. *
При пројектовању и изградњи објеката као што су хотели, робне куће,
тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, установе културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане,
стадиони са пословним простором, аеродромске зграде и високи објекти,
обавезна је уградња система за откривање и дојаву пожара. *
При пројектовању и изградњи високих објеката (осим стамбених објеката)
обавезна је уградња система за гашење пожара. *
При пројектовању и изградњи објеката из става 1. овог члана (осим високих објеката) обавезна је израда процене ризика на основу прорачунске
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методе према одговарајућим техничким прописима и стандардима у циљу
утврђивања потребе за уградњом стабилних система за гашење пожара
када обавеза уградње није дефинисана посебним прописом. *
За објекте који нису обухваћени ставом 1. обавезна је израда процене ризика којом се утврђује потреба за уградњом система за благовремено
откривање, дојаву и гашење пожара. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Одржавање инсталација и уређаја*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Члан 43. *
Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење
пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталације у зонама опасности од експлозије, инсталације за одвођење дима и топлоте,
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилни уређаји
за гашење пожара морају се одржавати у исправном и функционалном
стању, спровођењем одредби техничких прописа, стандарда и упутстава
произвођача. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Контролисање инсталација и уређаја*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Члан 44. *
Исправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова,
инсталација у зонама опасности од експлозије, инсталација за одвођење
дима и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и
мобилних уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких шест
месеци од стране овлашћеног правног лица. *
Министар прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења,
начин давања и одузимања овлашћења, посебне услове техничке опремљености, начин и послове контролисања, садржај исправе о контролисању
као и број, стручну спрему и услове за запослена лица који обављају
послове контролисања из става 1. овог члана. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Доношење техничких прописа*
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
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Члан 44а*
Министар доноси техничке прописе којима се уређују безбедност и заштита од пожара и експлозија на инсталацијама и објектима узимајући у
обзир врсту инсталација, специфичност самог објекта, делатност која се у
објекту обавља и опасност од пожара и експлозија за људе и имовину, као
и друге техничке прописе потребне за спровођење овог закона. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Превентивне мере у природи
Члан 45.
При обављању послова у природи који могу изазвати пожар, а нарочито
приликом употребе отвореног пламена, морају се спроводити мере заштите од пожара.
Забрана ложења ватре у шуми
Члан 46.
Забрањено је ложење отворене ватре у шуми и на удаљености од 200 m од
руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима, у
складу са прописаним мерама заштите од пожара.
Заштићена подручја
Члан 47.
Управљач заштићеног подручја установљеног на основу прописа који уређује заштиту природе дужан је да планом управљања тим подручјем утврди превентивне мере заштите од пожара, сходно величини заштићеног
подручја, врсти и намени земљишта или објеката којима управља.
Ако је заштићено подручје из става 1. овог члана у првој или другој категорији угрожености од пожара, управљач заштићеног подручја ће превентивне мере заштите од пожара утврдити кроз План заштите од пожара из
члана 27. овог закона.
На план управљања из става 1. овог члана прибавља се сагласност Министарства.
Смештање запаљивог материјала
Члан 48.
Запаљиви материјал не сме се смештати на простору који није удаљен
најмање 6 m од објекта или дела објекта, ако техничким прописима није
другачије одређено.
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Жетвени радови
Члан 49.
Привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно
лице, предузетник и пољопривредник који врши жетвене радове дужан је
да предузме посебне мере заштите стрних усева од пожара.
Под посебним мерама заштите стрних усева од пожара подразумевају се:
1) организовање сталног дежурства;
2) организовање осматрачке службе;
3) организовање службе везе и обавештавања;
4) опремање механизације одговарајућом противпожарном опремом;
5) контрола противпожарне опреме;
6) контрола исправности механизације;
7) контрола ускладиштавања усева.
Министар надлежан за пољопривреду, уз сагласност министра, доноси
пропис којим ближе уређује мере заштите од пожара у пољопривреди.
Спаљивање на отвореном простору
Члан 50.
Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.
Лице које је радњама из става 1. овог члана изазвало пожар дужно је да
ватрогасно-спасилачкој јединици надокнади трошкове интервенције, у
складу с посебним прописом.
Противпожарна стража
Члан 51.
Противпожарну стражу дужно је да организује:
1) лице које претаче запаљиве течности или запаљиве гасове у количини
изнад 5 m³;
2) лице које изводи радове заваривања, резања и лемљења, користи отворени пламен или алат који приликом коришћења варничи у просторији
која није посебно прилагођена за обављање тог посла или на удаљености
од 200 m од руба шуме;
3) организатор јавног скупа или приредбе на којој постоји опасност од
избијања пожара.
Под противпожарном стражом из става 1. овог члана подразумева се присуство лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара
са одговарајућом противпожарном опремом.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

230

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Услови за обављање послова заштите од пожара
Члан 52.
Поред општих услова за заснивање радног односа, посебне психофизичке
и здравствене способности, за обављање послова заштите од пожара
потребни су следећи услови:
1) за субјекте у првој категорији из члана 24. став 1. руководилац на пословима превентиве може бити лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова
на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне
области*, а руководилац ватрогасне јединице мора имати најмање први
степен високог образовања техничко-технолошке научне области*;
2) за субјекте у другој категорији из члана 24. став 2. руководилац службе
заштите од пожара и лице које ради на организовању и спровођењу превентивних мера заштите од пожара мора имати најмање први степен високог образовања*;
3) запослени у ватрогасним јединицама, у служби заштите од пожара и на
пословима заштите од пожара морају имати најмање средње образовање*.
Лица из става 1. тачка 3) овог члана која први пут заснивају радни однос
или се први пут распоређују на послове заштите од пожара не могу бити
старија од 30 година.
Услови из става 2. овог члана примењују се и на професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Министарства. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Основна обука запослених
Члан 53.
Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад. *
Основну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих
лица обављају правна лица из члана 25. и члана 56. став 1. овог закона.
Лица која раде на пословима заштите од пожара могу обављати основну
обуку и практичну проверу знања из става 1. овог члана у правном лицу у
коме су запослени. *
Програм основне обуке доноси послодавац односно руководилац државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне
самоуправе, по прибављеној сагласности Министарства.
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Програм основне обуке запослених има општи део и посебни део који
садржи специфичности заштите од пожара за делатност којом се правно
лице бави. Минимум садржаја програма основне обуке запослених из става 1. овог члана прописује министар. *
Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља
сагласност.
Провера знања запослених врши се једном у три године.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Обавезно присуствовање обуци
Члан 54.
Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области
заштите од пожара и да се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.
Посебна обука из области заштите од пожара
Члан 55.
Лица која раде на пословима заштите од пожара дужна су да похађају посебну обуку из области заштите од пожара (у даљем тексту: посебна обука)
и положе стручни испит најкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара.
Лица која су се као припадници Војске Србије стручно оспособљавала на
курсевима заштите од пожара, по програму који је усклађен са Министарством, стичу право на полагање стручног испита из става 1. овог члана.
Стручни испит се полаже пред комисијом Министарства.
Врсту и програм обуке, обим и услове посебне обуке, начин полагања, висину трошкова стручног испита, као и висину накнаде члановима комисије из става 3. овог члана прописује министар.
Правна лица која изводе посебну обуку
Члан 56.
Посебну обуку изводе правна лица која испуњавају одређене услове и имају одобрење Министарства.
Услове из става 1. овог члана утврђује Министарство.
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Посебна обука из области заштите од пожара у Министарству одбране и
Војсци Србије
Члан 57.
Лица која раде на пословима заштите од пожара у Министарству одбране
и Војсци Србије дужна су да похађају посебну обуку из области заштите од
пожара и положе посебан стручни испит, на начин који прописује министар одбране.
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ
Чл. 58 - 62.
Престали су да важе (види члан 120. Закона - 87/2018-3)
Члан 63.
Брисан је (види члан 29. Закона - 20/2015-13)
Члан 64.
Престао је да важи (види члан 120. Закона - 87/2018-3)
Члан 65.
Престао је да важи (види члан 37. Закона - 87/2018-50)
Чл. 66-72.
Престали су да важе (види члан 120. Закона - 87/2018-3)
V. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Надзор
Члан 73.
Надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донесених на
основу њега врши Министарство преко инспектора.
Изузетно од става 1. овог члана, надзор над спровођењем заштите од пожара у објектима посебне намене које користи Министарство одбране и
Војска Србије * врши Министарство одбране.
За субјекте у првој и другој категорији угрожености од пожара врши се
периодични преглед, у складу с актом који доноси министар.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Инспектори
Члан 74.
Послове инспектора обавља лице које има високу односно вишу стручну
спрему техничког или другог одговарајућег смера и положен испит за
инспектора, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор,
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и* посебан стручни испит Министарства и испуњава друге услове прописане законом.
Министар прописује програм и начин полагања посебног стручног испита
за инспекторе из става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 87/2018
Вршење увиђаја
Члан 75.
Инспектори учествују у вршењу увиђаја приликом избијања пожара и
предузимају мере за утврђивање узрока пожара и отклањање штетних
последица.
Права и дужности инспектора
Члан 76.
У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност
да:
1) уђе у приватни посед на захтев станара или у случају отклањања озбиљне непосредне опасности по живот и здравље људи и имовину већег обима;
2) обавести надлежни орган односно надлежног инспектора да се градња
објеката не спроводи у складу с мерама заштите од пожара предвиђеним у
главном пројекту.
Власници односно корисници објеката и других непокретности дужни су
да омогуће обављање инспекцијских послова и да инспектору дају на увид
прописану документацију, потребне податке и обавештења.
Налагање мера
Члан 77.
Инспектор може решењем наложити предузимање следећих мера:
1) забрану употребе оруђа и средстава од којих прети непосредна опасност
од избијања пожара, док се опасност не отклони;
2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору
ако им очигледно прети опасност од избијања и ширења пожара или ако
нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи, док се другим противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта или простора
постављањем противпожарних запрека и сл. ) ова непосредна опасност не
отклони, као и забрану употребе објекта, ако није утврђена подобност
објекта за употребу према члану 36. Закона;*
3) адаптацију или преграђивање на објекту да би се спречило избијање и
ширење пожара и угрожавање људи и имовине;
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4) забрану пушења, употребу отворене ватре или уређаја на одређеним
местима на којима прети опасност од избијања пожара;
5) набавку неопходне ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара,
као и њихово одржавање у исправном стању;
6) друге мере које имају за циљ да спрече * избијање и ширење пожара и
обезбеде заштиту људи и имовине*.
Жалба против решења из става 1. тач. 1), 4) и 6) не одлаже извршење.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Овлашћења инспектора
Члан 78.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да наложи да се:
1) доведу у исправно стање постројења, инсталације и уређаји;
2) обави реконструкција објекта или појединих просторија у њему ради
спровођења мера заштите од пожара;
3) уклони отпад из затвореног и отвореног простора који је настао у процесу рада или је одложен на забрањеним местима;
4) уклоне предмети из просторија или простора који представљају опасност од настајања и ширења пожара или онемогућавају брз и сигуран
излазак из угроженог објекта или простора;
5) одржавају сви шумски путеви и просеци у стању које омогућава свакодневни приступ ватрогасним возилима;
6) изведу стабилни, полустабилни, мобилни, односно други одговарајући
уређаји и инсталације за дојаву и гашење пожара, као и други заштитни
уређаји и инсталације;
7) изведу потребни излази из објекта или његовог дела да би се омогућио
брз излазак лица у случају пожара;
8) онемогући приступ возилима која при раду могу избацивати искре на
местима где би то представљало опасност од избијања пожара;
9) доведу у исправно стање ватрогасна опрема и средства за гашење пожара или та опрема и средства поставе на одређено место;
10) уклоне односно измене они елементи на постројењима, инсталацијама
и уређајима који при употреби могу изазвати пожар;
11) уклоне запаљиве материје којима су обрађене водоравне и вертикалне
површине евакуационих путева;
12) провери знање и обученост припадника ватрогасних јединица.
Решења о забрани
Члан 79.
Инспектор ће због непосредне опасности од пожара решењем забранити:
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1) држање сировина, готових производа или других предмета у затвореним или отвореним складишним просторима од којих прети опасност од
избијања и ширења пожара;
2) употребу отворене ватре у затвореним и отвореним просторима (пушење, заваривање, употребу светиљки са отвореним пламеном, отворена
ложишта, електроинсталације које нису у посебној изведби и сл. );
3) употребу објеката или њихових делова, делова постројења, инсталација
или других уређаја ако се њиховим преуређењем не може отклонити недостатак који може изазвати пожар;
4) употребу уређаја, инсталација и средстава док се не предузму мере да се
опасност уклони;
5) обављање одређеног посла у објекту или његовом делу, просторији односно простору (лакирање, претакање запаљивих течности и гасова и сл. ).
Жалба против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење.
Надзор над грађењем објеката
Члан 80. *
Надзор над грађењем објеката обухвата:*
1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним пројектима,
главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних
система и мерама заштите од пожара;*
2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену
прописа, стандарда на које се технички прописи позивају и техничких
норматива из области заштите од пожара; проверу да ли постоје докази о
квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, према овереним главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења
технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање
других питања која се појаве у току извођења радова. *
Надзор из става 1. овог члана врши лице које испуњава услове за вршење
стручног надзора, у складу са прописима о планирању и изградњи и које
има одговарајуће лиценце из чл. 32. и 38. овог закона, а писаним актом
инвеститора или његовог заступника је одређено да у току извођења радова обавља ове послове. *
Министар прописује ближе услове и начин одузимања овлашћења и лиценци из чл. 32. и 38. овог закона, као и састав и начин рада комисије за
одузимање лиценци коју решењем образује министар. *
Министарство води евиденције о одузетим овлашћењима и лиценцама из
става 3. овог члана. *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
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VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Привредни преступи
Члан 81.
Новчаном казном од 500. 000. до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:
1) обавља послове из члана 24. овог закона а не испуњава прописане услове и нема овлашћење Министарства за обављање ових послова (члан 25.
став 1);
2) израђује Главни пројекат заштите од пожара а не испуњава прописане
услове (члан 32. став 1);
3) обавља послове из члана 38. став 1. овог закона а не испуњава прописане услове;
4) обавља послове из члана 44. став 1, а не испуњава прописане услове и
нема овлашћење (члан 44);*
5) изводи посебну обуку а не испуњава одређене услове и нема одобрење
Министарства (члан 56. став 1).
За привредне преступе из става 1. овог члана казниће се новчаном казном
од 50. 000 до 200. 000 динара и одговорно лице у правном лицу.
За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и
заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном
делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу у правном
лицу да врши одређене дужности у трајању од шест месеци до пет година.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Прекршаји правног лица
Члан 82.
Новчаном казном од 300. 000 динара до 1. 000. 000 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:*
1) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са
потребним бројем ватрогасаца, не обезбеди спровођење превентивних
мера заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица
стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара, не организује
спровођење превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем
лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара и не обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара (члан 24. ст. 1, 2. и 3);*
2) не донесе План заштите од пожара (члан 27. ст. 1. и 3);*
3) не поступа по прорачунима из плана заштите од пожара (члан 27. став
2);*
4) не донесе измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 4);*

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

237

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

5) не истакне на видљивом месту план евакуације и упутства за поступање
у случају пожара (члан 27а);*
6) не поступа по прорачунима из правила заштите од пожара (члан 28.
став 4);*
7) не донесе Правила заштите од пожара (члан 28. став 1);*
8) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају пожара
на видљиво место (члан 28. став 3);*
9) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. ст. 1. 2. и 3,
чланом 34. ст. 1. 2. и 3, и чланом 35. овог закона;*
10) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. ст.
1. и 2. овог закона;*
11) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију
људи (члан 40. став 1);*
12) не угради материјале захтеваних карактеристика реакције на пожар у
складу са прописима и стандардима, не прибави доказ о карактеристикама реакције на пожар и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став
2);*
13) не изврши постављање инсталација на одговарајући начин или ако
материјали за инсталације немају одговарајуће карактеристике у складу са
прописима и стандардима, не прибави доказ од надлежне установе и не да
га на увид надлежном органу (члан 40. став 3);*
14) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и
периодично не контролише у складу са техничким прописима и стандардима на које се ти прописи позивају (члан 40. став 4);*
15) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима,
платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз
ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром
(члан 41);*
16) не угради системе за откривање и дојаву пожара (члан 42. став 1);*
17) не угради системе за гашење пожара (члан 42. став 2);*
18) не изради процену ризика из члана 42. овог закона (члан 42. ст. 3. и
4);*
19) инсталације и уређаје из члана 43. овог закона не одржава у исправном и функционалном стању (члан 43);*
20) не изврши контролу исправности инсталација и уређаја у складу са
чланом 44. овог закона (члан 44);*
21) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања
заштићеног подручја и не прибави сагласност Министарства (члан 47);*
22) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог закона;*
23) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите стрних
усева од пожара (члан 49. ст. 1. и 2);*
24) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном
простору (члан 50. став 1);*
25) не организује противпожарну стражу (члан 51);*
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26) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара
у прописаном року и не врши практичну проверу знања запослених у
прописаном року (члан 53. ст. 1. и 6);*
27) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну
обуку из области заштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно распоређивања на послове заштите од пожара (члан 55. став 1);*
28) ако инспектору не омогући несметано вршење послова, ако не стави
на увид потребна документа и предмете и не пружи другу тражену помоћ
(члан 76. став 2);*
29) ако не спроведе наложене мере заштите од пожара у року одређеном
решењем надлежног органа управе за унутрашње послове (чл. 77. и 78);*
30) ако повреди решење о забрани (члан 79);*
31) не одреди лице за вршење надзора над грађењем објекта (члан 80). *
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.
000 до 50. 000 динара и одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 150. 000 до 500. 000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана правном лицу и предузетнику може се
изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању
од шест месеци до три године.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Прекршаји одговорног лица у државном органу, органу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Члан 83.
Новчаном казном од 10. 000 до 50. 000 динара казниће се одговорно лице
у надлежном органу ако:
1) брисана је (види члан 36. Закона - 20/2015-13)
2) не донесе План заштите од пожара (чл. 20. и 22);
2а) не донесе и не изврши измене и допуне плана заштите од пожара
(члан 27. став 3);*
3) не прибави мишљење Министарства које садржи услове заштите од
пожара и експлозија (члан 29. став 2);*
4) изда употребну дозволу без претходно прибављене сагласности о подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара
(члан 36. став 6);*
5) не организује основну обуку запослених из области заштите од пожара
у прописаном року и не врши практичну проверу знања запослених у
прописаном року (члан 53. ст. 1. и 6) *.
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
Прекршаји физичког лица
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Члан 84.
Новчаном казном од 10. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:
1) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима,
платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз
ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром
(члан 41);
2) ложи отворену ватру у шуми и на удаљености од 200 m од руба шуме
супротно члану 46. овог закона;
3) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. Закона;
4) за време жетве не предузима посебне мере заштите стрних усева од пожара (члан 49. ст. 1. и 2);
5) брисана је (види члан 37. Закона - 20/2015-13)
6) не организује противпожарну стражу (члан 51);
7) примети непосредну опасност од избијања пожара или пожар а не
уклони опасност, односно не угаси пожар или о пожару без одлагања не
обавести надлежну ватрогасну јединицу или полицијску станицу (члан 71.
став 1);
8) лажно пријави пожар или другу техничко-технолошку несрећу (члан
71. став 2);
8а) не прибави сагласности у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона. *
Новчаном казном у износу од 10. 000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на
отвореном простору (члан 50. став 1). *
*Службени гласник Републике Србије, број 20/2015
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Споразум Министарства и јединице локалне самоуправе
Члан 85.
На територији локалне самоуправе на којој није основана ватрогасна јединица послове те јединице до њеног оснивања обавља ватрогасноспасилачка јединица Министарства.
Министарство и локалне самоуправе могу закључити споразум којим се
уређују питања преношења односно преузимања опреме и средстава којима располаже Министарство а која су неопходна за почетак рада професионалних ватрогасних јединица.
Усклађивање пословања и општих аката
Члан 86.
Привредна друштва и друга правна лица која обављају послове за које су
овим законом прописани посебни услови дужна су да своје пословање
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ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона.
Државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединице локалне
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица дужни су да ускладе
своје опште акте који се односе на заштиту од пожара са одредбама овог
закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Лица која су положила стручни испит
Члан 87.
Лица која су до дана ступања на снагу овог закона положила стручни
испит којим је извршена провера стручне оспособљености за рад на
пословима одређеним овим законом по прописима који су били на снази
у време њиховог полагања, као и лица којима је тим прописима признато
право вршења одређених послова, испуњавају услове за вршење тих
послова и према одредбама овог закона ако испуњавају и остале прописане услове.
Наставак поступака
Члан 88.
Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона наставиће
се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.
Престанак важења
Члан 89.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о заштити од
пожара („Службени гласник СРС”, број 37/88 и Службени гласник Републике Србије, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), осим одредаба чл. 74–79,
који престају да важе у складу са посебним законом.
Подзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
До почетка примене подзаконских прописа из става 2. овог члана примењују се одредбе важећих подзаконских прописа које нису у супротности са
одредбама овог закона.
Ступање на снагу
Члан 90.
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Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику РС”, а примењује се по истеку девет месеци од дана ступања на
снагу овог закона.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА
Закон о изменама и допунама Закона о заштити од пожара: Службени
гласник Републике Србије, број 20/2015-13
Члан 38.
Подзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 39.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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3. Закон о заштити животне средине
Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др.
закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и
95/2018 - др. закон)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се интегрални систем заштите животне средине
којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој
животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне
средине у Републици Србији.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Систем заштите животне средине
Члан 2.
Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за:
1) одрживо управљање, очување природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за опстанак свих
живих бића;
2) спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика загађивања
животне средине.
Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине остварују се у складу са овим законом и посебним законом.
Значење израза
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) животна средина јесте скуп природних и створених вредности
чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и
услове за живот;
2) квалитет животне средине јесте стање животне средине које се
исказује физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима;
3) природне вредности јесу природна богатства која чине: ваздух,
вода, земљиште, шуме, геолошки ресурси, биљни и животињски свет;
4) заштићено природно добро јесте очувани део природе посебних
вредности и одлика (геодиверзитета, биодиверзитета, предела, пејзажа и
др), који има трајни еколошки, научни, културни, образовни, здравстве-
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но-рекреативни, туристички и други значај, због чега као добро од општег
интереса ужива посебну заштиту;
5) јавно природно добро јесте уређени или неуређени део природног
богатства, односно ваздуха, водних добара, приобаља, подземних добара,
шумских добара, предела или простора, једнако доступан свима;
6) геодиверзитет (геолошка разноврсност) јесте присуство или
распрострањеност разноврсних елемената и облика геолошке грађе, геолошких структура и процеса, геохронолошких јединица, стена и минерала
различитог састава и начина постанка и разноврсних палеоекосистема
мењаних у простору под утицајима унутрашњих и спољашњих геодинамичких чинилаца током геолошког времена;
7) биодиверзитет (биолошка разноврсност) јесте разноврсност
организама у оквиру врсте, међу врстама и међу екосистемима и обухвата
укупну разноврсност гена, врста и екосистема на локалном, националном,
регионалном и глобалном нивоу;
8) регистар извора загађивања животне средине јесте скуп систематизованих података и информација о врстама, количинама, начину и
месту уношења, испуштања или одлагања загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или испуштања енергије (буке,
вибрација, топлоте, јонизујућег и нејонизујућег зрачења) из тачкастих,
линијских и површинских извора загађивања у животну средину;
9) активност која утиче на животну средину (у даљем тексту:
активност) јесте сваки захват (стални или привремени) којим се мењају
и/или могу променити стања и услови у животној средини, а односи се на:
коришћење ресурса и природних добара; процесе производње и промета;
дистрибуцију и употребу материјала; испуштање (емисију) загађујућих
материја у воду, ваздух или земљиште; управљање отпадом и отпадним
водама, хемикалијама и штетним материјама; буку и вибрације; јонизујуће и нејонизујуће зрачење; удесе;
10) постројење јесте стационарна техничка јединица у којој се изводи једна или више активности које су утврђене посебним прописом и за
чији рад се издаје дозвола, као и свака друга активност код које постоји
техничка повезаност са активностима које се изводе на том месту и која
може произвести емисије и загађења;
11) загађивање животне средине јесте уношење загађујућих материја или енергије у животну средину, изазвано људском делатношћу или
природним процесима које има или може имати штетне последице на
квалитет животне средине и здравље људи;
12) капацитет животне средине јесте способност животне средине
да прихвати одређену количину загађујућих материја по јединици времена и простора тако да не наступи неповратна штета у животној средини;
13) угрожена животна средина јесте одређени део простора где загађење или ризик од загађења превазилази капацитет животне средине;
14) загађивач јесте правно или физичко лице које својом активношћу или неактивношћу загађује животну средину;
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15) загађујуће материје јесу материје чије испуштање у животну
средину утиче или може утицати на њен природни састав, особине и интегритет;
16) оптерећење животне средине јесте појединачни или збирни утицај активности на животну средину које се може изразити као укупно
(више сродних компоненти), заједничко (више разнородних компоненти),
дозвољено (у оквиру граничних вредности) и прекомерно (преко дозвољених граничних вредности) оптерећење;
17) деградација животне средине јесте процес нарушавања квалитета животне средине који настаје природном или људском активношћу или
је последица непредузимања мера ради отклањања узрока нарушавања
квалитета или штете по животну средину, природне или радом створене
вредности;
18) емисија јесте испуштање и истицање загађујућих материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или емисије енергије из извора загађивања у животну средину;
19) ниво загађујуће материје јесте концентрација загађујуће материје у животној средини, којом се изражава квалитет животне средине у
одређеном времену и простору;
20) отпад јесте свака материја или предмет дефинисан законом којим се уређује управљање отпадом;
21) опасне материје јесу хемикалије и друге материје које имају
штетне и опасне карактеристике;
22) опасна супстанца јесте супстанца дефинисана прописом Европске уније којим се уређује контрола опасности од великог удеса који укључује опасне супстанце;
23) ризик јесте одређени ниво вероватноће да нека активност, директно или индиректно, изазове опасност по животну средину, живот и
здравље људи;
24) удес јесте изненадни и неконтролисани догађај који настаје
ослобађањем, изливањем или расипањем опасних материја, обављањем
активности при производњи, употреби, преради, складиштењу, одлагању
или дуготрајном неадекватном чувању (у даљем тексту: хемијски удес);
25) санација, односно ремедијација јесте процес предузимања мера
за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа
који је безбедан за будуће коришћење локације укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију;
26) јавност јесте једно или више физичких или правних лица, њихова удружења, организације или групе;
27) извори загађивања животне средине јесу локацијски одређени
и просторно ограничени тачкасти, линијски и површински извори загађујућих материја и енергије у животну средину;
28) заинтересована јавност јесте јавност на коју утиче или на коју
може утицати доношење одлуке надлежног органа или која има интереса
у томе, укључујући и удружења грађана и друштвене организације које се

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

245

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

баве заштитом животне средине и које су евидентиране код надлежног
органа;
29) надлежни орган јесте орган одговоран за спровођење обавеза у
оквиру овлашћења утврђених овим законом, и то:
– министарство надлежно за послове животне средине;
– покрајински орган надлежан за послове животне средине;
– надлежни орган јединице локалне самоуправе;
29а) орган јавне власти јесте орган одговоран за спровођење обавеза у оквиру овлашћења утврђених овим законом, и то:
– министарство надлежно за послове животне средине;
– покрајински орган надлежан за послове животне средине;
– надлежни орган јединице локалне самоуправе;
– други државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе као и организација којој је поверено вршење јавних
овлашћења;
– физичка и правна лица која обављају јавне функције или врше
јавна овлашћења, укључујући посебне дужности, активности или услуге у
вези са животном средином, као и сва друга физичка или правна лица
која врше јавна овлашћења, или пружају јавне услуге у вези са животном
средином, а налазе се под њиховом контролом;
– правно лице које је основано од стране државног органа, органа
територијалне аутономије, органа локалне самоуправе, као и организације којој је поверено вршење јавних овлашћења, или које је финансирано у
целини, односно у претежном делу из буџетских средстава;
30) оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са
прописима, управља постројењем, односно комплексом или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког
функционисања постројења;
31) севесо постројење, односно постројење у којем се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама од прописаних (у даљем тексту: севесо постројење) јесте техничка јединица унутар комплекса где се
опасне материје производе, користе, складиште или се њима рукује. Постројење укључује сву опрему, зграде, цевоводе, машине, алате, интерне
колосеке и депое, докове, истоварна пристаништа за постројења, пристане, складишта или сличне грађевине, на води или копну, а које су нужне
за функционисање постројења;
32) комплекс подразумева просторну целину под контролом оператера, где су опасне материје присутне у једном или више постројења, укључујући појединачну или заједничку инфраструктуру, односно појединачне или заједничке активности;
33) захтеви у погледу квалитета животне средине јесу скуп услова и захтева који морају бити испуњени у одређено време и на одређеном
простору или у појединим медијумима животне средине, у складу са посебним прописима;
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33а) информација о животној средини јесте свака информација у
писменом, визуелном, звучном, електронском или другом материјалном
облику, којом располаже орган јавне власти или која се чува у име органа
јавне власти, о:
(1) стању чинилаца животне средине, као што су ваздух и атмосфера,
вода, тло, земљиште, предели и природна подручја, укључујући мочварна,
приобална, речна и језерска подручја, биодиверзитет и његове компоненте, геодиверзитет и геонаслеђе, генетички модификоване организме, као
и о интеракцији између ових чинилаца;
(2) факторима као што су материје, енергија, бука, зрачење или
отпад, укључујући радиоактивни отпад, емисије, испуштања и други
облици емитовања у животну средину који утичу или могу утицати на
чиниоце животне средине из подтачке (1) ове тачке;
(3) мерама (укључујући административне мере), као што су: јавне
политике, стратегије, законодавство, планови, програми, споразуми о питањима из области животне средине, и активностима које утичу или могу
утицати на чиниоце и факторе из подтач. (1) и (2) ове тачке, као и утврђеним мерама или активностима за заштиту тих чинилаца;
(4) извештајима о спровођењу прописа из области животне средине;
(5) анализама трошкова и користи и економским анализама и претпоставкама које се користе у оквиру мера и активности из подтачке (3) ове
тачке;
(6) стању здравља људи и безбедности, укључујући угрожавање ланца исхране, као и по потреби о условима живота човека, о непокретним
културним добрима и њиховој заштићеној околини и грађевинским
објектима, у мери у којој на њих утиче или може утицати стање чинилаца
животне средине из подтачке (1) ове тачке или, кроз такве чиниоце, стање
било ког од фактора из подтач. (2) и (3) ове тачке;
33б) информација која се чува у име органа јавне власти јесте
информација о животној средини коју поседује физичко или правно лице
које ове информације чува у име органа јавне власти;
33в) муљ јесте обрађени или необрађени остатак из постројења за
пречишћавање технолошких отпадних вода;
33г) тражилац информације о животној средини може бити свако
лице, у складу са законом којим се уређује приступ информацијама од
јавног значаја;
33д) информација која се односи на угрожавање односно заштиту
животне средине јесте информација о изненадној опасности која је проузрокована људском активношћу или је последица природних појава, укључујући и информацију о емисијама у животну средину.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Субјекти система заштите животне средине
Члан 4.
Систем заштите животне средине, у оквиру својих овлашћења, обезбеђују:

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

247

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

1) Република Србија;
2) аутономна покрајина;
3) општина, односно град (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе);
4) предузећа, друга домаћа и страна правна лица и предузетници који у
обављању привредне и друге делатности користе природне вредности,
угрожавају или загађују животну средину (у даљем тексту: правна и физичка лица);
5) научне и стручне организације и друге јавне службе;
6) грађанин, групе грађана, њихова удружења, професионалне или друге
организације.
Сви субјекти система заштите животне средине дужни су да чувају и унапређују животну средину.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавезе субјеката
Члан 5.
У остваривању система заштите животне средине Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, правна и физичка лица
одговорна су за сваку активност којом мењају или могу променити стање и
услове у животној средини, односно за непредузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
Правна и физичка лица дужна су да у обављању својих делатности обезбеде: рационално коришћење природних богатстава; урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних
трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Јачање свести
Члан 6.
Државни органи, научне установе, установе у области образовања, здравства, информисања, културе и друге установе, као и други облици удруживања, у оквиру својих делатности, подстичу, усмеравају и обезбеђују
јачање свести о значају заштите животне средине.
Јачање свести о значају заштите животне средине обезбеђује се кроз
систем образовања и васпитања, научно-истраживачког и технолошког
развоја, усавршавања у процесу рада, јавног информисања и популаризације заштите животне средине.
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Удружења грађана
Члан 7.
Удружења грађана у области заштите животне средине припремају, пропагирају и реализују своје програме заштите, штите своја права и интересе
у области заштите животне средине, предлажу активности и мере заштите, учествују у поступку доношења одлука у складу са законом, доприносе
или непосредно раде на информисању о животној средини.
Сарадња
Члан 8.
Субјекти система заштите животне средине дужни су да међусобно сарађују, обезбеђују координацију и усклађивање у доношењу и спровођењу
одлука.
Република Србија остварује сарадњу у области заштите животне средине
са другим државама и међународним организацијама.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Начела заштите животне средине
Члан 9.
Основна начела заштите животне средине јесу:
1) Начело интегралности – државни органи, органи аутономне покрајине
и органи јединице локалне самоуправе обезбеђују интеграцију заштите и
унапређивања животне средине у све секторске политике спровођењем
међусобно усаглашених планова и програма и применом прописа кроз
систем дозвола, техничких и других стандарда и норматива, финансирањем, подстицајним и другим мерама заштите животне средине.
2) Начело превенције и предострожности – свака активност мора бити
планирана и спроведена на начин да: проузрокује најмању могућу промену у животној средини; представља најмањи ризик по животну средину и
здравље људи; смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби; укључи могућност рециклаже; спречи или ограничи утицај на животну средину на самом извору загађивања. Начело предострожности остварује се проценом
утицаја на животну средину и коришћењем најбољих расположивих и
доступних технологија, техника и опреме. Непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање мера спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих значајних утицаја на животну средину.
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3) Начело очувања природних вредности – природне вредности користе
се под условима и на начин којима се обезбеђује очување вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и предела.
Обновљиви природни ресурси користе се под условима који обезбеђују
њихову трајну и ефикасну обнову и стално унапређивање квалитета. Необновљиви природни ресурси користе се под условима који обезбеђују њихово дугорочно економично и разумно коришћење, укључујући ограничавање коришћења стратешких или ретких природних ресурса и супституцију другим расположивим ресурсима, композитним или вештачким материјалима.
4) Начело одрживог развоја – одрживи развој је усклађени систем
техничко-технолошких, економских и друштвених активности у укупном
развоју у којем се на принципима економичности и разумности користе
природне и створене вредности Републике Србије са циљем да се сачува и
унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.
Одрживи развој остварује се доношењем и спровођењем одлука којима се
обезбеђује усклађеност интереса заштите животне средине и интереса
економског развоја.
5) Начело одговорности загађивача и његовог правног следбеника –
правно или физичко лице које својим незаконитим или неисправним активностима доводи до загађења животне средине одговорно је у складу са
законом.
Загађивач је одговоран за загађивање животне средине и у случају ликвидације или стечаја предузећа или других правних лица, у складу са законом.
Загађивач или његов правни следбеник обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или индиректног загађења животне средине.
Промене власништва предузећа и других правних лица или други облици
промене својине обавезно укључују процену стања животне средине и
одређивање одговорности за загађење животне средине, као и намирење
дугова (терета) претходног власника за извршено загађивање и/или штету нанету животној средини.
6) Начело „загађивач плаћа” – загађивач плаћа накнаду за загађивање
животне средине када својим активностима проузрокује или може проузроковати оптерећење животне средине, односно ако производи, користи
или ставља у промет сировину, полупроизвод или производ који садржи
штетне материје по животну средину.
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Загађивач, у складу са прописима, сноси укупне трошкове мера за спречавање и смањивање загађивања који укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете нанете животној средини.
7) Начело „корисник плаћа” – свако ко користи природне вредности дужан је да плати реалну цену за њихово коришћење и рекултивацију простора.
8) Начело супсидијарне одговорности – државни органи, у оквиру својих
финансијских могућности, отклањају последице загађивања животне средине и смањења штете у случајевима када је загађивач непознат, као и
када штета потиче услед загађивања животне средине из извора ван територије Републике Србије.
9) Начело примене подстицајних мера – државни органи, односно органи
аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе предузимају мере очувања и одрживог управљања капацитетом животне средине, посебно смањењем коришћења сировина и енергије и спречавањем
или смањењем загађивања животне средине, применом економских
инструмената и других мера, избором најбољих доступних техника, постројења и опреме која не захтева прекомерне трошкове и избором производа и услуга.
10) Начело информисања и учешћа јавности – у остваривању права на
здраву животну средину свако има право да буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на животну средину.
Подаци о стању животне средине су јавни.
11) Начело заштите права на здраву животну средину и приступа правосуђу – грађанин или групе грађана, њихова удружења, професионалне или
друге организације, право на здраву животну средину остварују пред надлежним органом, односно судом, у складу са законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Посебни закони
Члан 10.
Одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине уређују се овим законом, посебним законима и другим прописима којима се уређује:
1) процена утицаја планова, програма и пројеката на животну средину;
2) интегрисано спречавање и контрола загађивања;
3) заштита природе;
4) заштита ваздуха, вода, земљишта, шума, геолошких ресурса;
5) управљање хемикалијама;
6) управљање отпадом;
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7) јонизујућа и нејонизујућа зрачења;
8) заштита од буке и вибрација;
8а) контрола опасности од великог удеса који укључује опасне супстанце;
8б) прекогранични промет и трговина дивљим врстама.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
II. УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ ВРЕДНОСТИМА
1. Планирање и коришћење природних вредности
Управљање природним вредностима
Члан 11.
Управљање природним вредностима остварује се планирањем одрживог
коришћења и очувања њиховог квалитета и разноврсности, у складу са
условима и мерама заштите животне средине утврђених овим и посебним
законом.
Природне вредности су:
1) природни ресурси као обновљиве или необновљиве геолошке, хидролошке и биолошке вредности који се, директно или индиректно, могу користити или употребити, а имају реалну или потенцијалну економску
вредност;
2) заштићена природна добра;
3) јавна природна добра.
Природне вредности могу се давати на коришћење у складу са условима и
на начин утврђен овим и посебним законом.
Стратешки документи
Члан 12.
Одрживо коришћење и заштита природних вредности обезбеђују се у
оквиру Стратегије просторног развоја Републике Србије и Националне
стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара.
Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара
(у даљем тексту: Национална стратегија), за период од најмање десет година, доноси Влада.
Национална стратегија садржи, нарочито:
1) начела одрживог развоја у националној политици управљања природним ресурсима и добрима;
2) анализу стања и досадашњег степена истражености природних ресурса
и добара по врстама, просторном распореду, разноврсности, обиму и квалитету;
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3) билансне категорије (просторне и временске функције, количине, квалитет, угроженост, обновљивост, стратешке резерве и сл. ) и предвиђање
трендова промене стања;
4) начин вредновања и услове одрживог коришћења природних ресурса и
добара;
5) планско-развојну и социо-економску анализу стратешких приоритета
истраживања и коришћења природних ресурса;
6) еколошко-просторне основе о потенцијалима природног ресурса или
добра;
7) услове за постепену супституцију природних ресурса;
8) смернице за даља истраживања у области појединачних природних
ресурса и добара и за потребе планирања, односно доношење планова и
програма.
Национална стратегија се реализује путем планова, програма и основа за
сваки појединачни природни ресурс или добро које доноси Влада.
На основу података и евиденција о извршењу планова, програма и основа,
министарство надлежно за послове животне средине (у даљем тексту:
Министарство), у сарадњи са другим надлежним министарствима, једанпут у две године припрема извештај о реализацији Националне стратегије
и подноси га Влади.
Ако се из података о реализацији Националне стратегије утврди да се коришћењем природних богатстава значајно угрожава природна равнотежа
екосистема Влада може, на предлог министарства надлежног за заштиту
животне средине или другог министарстава, привремено ограничити обим коришћења природних вредности на одређеном подручју.
Национална стратегија објављује се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Планови и програми аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Члан 13.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у оквиру надлежности утврђених овим и посебним законом, доносе своје планове и програме управљања природним ресурсима и добрима, у складу са стратешким документима из члана 12. овог закона и својим специфичностима.
Две или више јединица локалне самоуправе могу донети заједничке програме из става 1. овог члана.
Контрола коришћења и заштита
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Члан 14.
Контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара обезбеђују
органи и организације Републике Србије, аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе, у складу са овим и посебним законима, а нарочито:
1) спровођењем Националне стратегије, планова, програма и основа;
2) применом стандарда, норматива и прописа о коришћењу и заштити
природних ресурса и добара;
3) стратешком проценом утицаја на животну средину планова, програма,
основа и других аката којима се уређује коришћење природних вредности
и заштита животне средине;
4) проценом утицаја пројеката на животну средину на свим нивоима
истраживања и експлоатације;
5) интегрисаним спречавањем и контролом загађивања животне средине;
6) усклађеним системом дозвола, одобрења и сагласности;
7) вођењем катастра коришћења природних богатстава и добара;
8) организовањем мониторинга коришћења природних ресурса и добара,
стања животне средине прикупљањем, обједињавањем и анализом података и квантификовањем трендова.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Сагласност за коришћење
Члан 15.
Надлежни орган не може издати одобрење за коришћење природних ресурса, без сагласности на пројекат заштите и санације животне средине
током и после коришћења природног ресурса.
Сагласност из става 1. овог члана не прибавља се за радове и активности
на коришћењу природних ресурса, који у складу са посебним законом
подлежу процедури процене утицаја на животну средину, за које се мере
заштите и санације животне средине, током и после коришћења ресурса,
утврђују у оквиру поступка процене утицаја.
Сагласност из става 1. овог члана даје Министарство.
Министар надлежан за послове животне средине (у даљем тексту: министар) ближе прописује садржину пројекта из става 1. овог члана, као и
поступак и услове давања сагласности на пројекат.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Санација и ремедијација
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 16.
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Правно и физичко лице које деградира животну средину дужно је да
изврши санацију и ремедијацију деградиране животне средине, у складу
са пројектом санације и ремедијације.
На пројекте санације и ремедијације из става 1. овог члана Министарство
даје сагласност, осим за пројекте санације и ремедијације рударских објеката.
Сагласност из става 2. овог члана даје се у форми решења које важи две
године од дана издавања.
Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.
У поступку давања сагласности из става 2. овог члана, министар може решењем да оснује посебну радну групу, у складу са прописима којима се
уређује државна управа.
Уколико лице из става 1. овог члана не изврши санацију и/или ремедијацију деградиране површине, Министарство ће о трошку тог лица извршити потребне радње у циљу санације и/или ремедијације деградиране
површине.
У случају отварања поступка ликвидације или стечаја над лицем из става
1. овог члана, из ликвидационе или стечајне масе подмирују се и трошкови санације и ремедијације.
Захтев за давање сагласности и пројекат санације и ремедијације из става
1. овог члана подносе се у писаном и/или електронском облику.
Министар ближе прописује садржину пројеката санације и ремедијације,
поступак и услове давања сагласности на пројекат као и документацију
која се подноси уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Заштићена природна добра
Члан 17.
Заштићена природна добра користе се и унапређују на начин који омогућава њихово трајно очување и унапређивање, у складу са законом којим се
уређује заштита природе.
У заштићеном природном добру не могу се обављати активности којима
се угрожава капацитет животне средине, природна равнотежа, биодиверзитет, хидрографске, геоморфолошке, геолошке, културне и пејзажне
вредности или на било који начин деградира квалитет и својства природног добра.
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Коришћење и заштита јавних природних добара
Члан 18.
Јавна природна добра, као добра од општег интереса, користе се на начин
и под условима којима се омогућава развој и трајност њихових природних,
физичких, здравствених или естетских вредности у складу са прописима.
Коришћење простора
Члан 19.
Развојним и просторним планом утврђују се зоне изградње на одређеним
локацијама зависно од капацитета животне средине и степена оптерећења, као и циљева изградње унутар одређених делова на тим локацијама.
У појединим зонама у којима је утврђена заштитна удаљеност или подручје, дозвољено је обављање активности на начин утврђен посебним прописима у складу са природом оптерећивања животне средине.
Јавне зелене површине
Члан 20.
Јавне зелене површине у насељеним местима и пределима обухваћеним
просторним и урбанистичким плановима подижу се и одржавају на начин
који омогућава очување и унапређивање природних и створених вредности.
Ако се због изградње објекта униште јавне зелене површине, оне се морају
надокнадити под условима и на начин који одређује јединица локалне
самоуправе.
Скупштина јединице локалне самоуправе посебном одлуком уређује
опште услове заштите, начин подизања и одржавања и обнове уништених
јавних зелених површина, као и вођење података о јавним зеленим површинама.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
1. Заштита природних вредности
Интегрисана заштита
Члан 21.
Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување
њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини.
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Заштита тла и земљишта
Члан 22.
Заштита земљишног простора (земљишта) и његовог одрживог коришћења остварује се мерама системског праћења квалитета земљишта,
праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као и
спровођењем ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора, било да се они дешавају
природно или да су узроковани људским активностима.
Приликом промене носиоца права коришћења земљишта, корисник земљишта чије право коришћења престаје, а чија делатност је утицала, односно могла да утиче или омета природне функције земљишта, дужан је да
изради извештај о стању земљишта.
Програм системског праћења квалитета земљишта, индикаторе за оцену
ризика од деградације земљишта и методологију за израду ремедијационих програма из става 1. овог члана прописује Влада.
Министар прописује садржину и методологију израде извештаја о стању
земљишта из става 2. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Заштита вода
Члан 23.
Воде се могу користити и оптерећивати, а отпадне воде испуштати у воде
уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност за природне процесе или за обнову квалитета и количине
воде и који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења.
Заштита и коришћење вода остварује се у оквиру интегралног управљања
водама предузимањем и спровођењем мера за очување површинских и
подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина, као и заштитом у складу са посебним законом.
Правно лице и/или предузетник који има постројења за пречишћавање
отпадних вода или треба да их изгради и који испушта своје отпадне воде
у реципијент или јавну канализацију, осим постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе, дужан је да донесе акциони план за постепено
достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде,
утврди рокове за њихово постепено достизање, као и да поступа сагласно
акционом плану, а у складу са прописом којим се уређују граничне вредности eмисије загађујућих материја у воде и рокови за њихово достизање.
Муљ који је настао у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода
мора се третирати, одлагати и користити на начин да се не угрози животна средина и здравље људи, у складу са законом којим се уређује заштита
вода од загађивања.
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Муљ који је настао у процесу пречишћавања технолошких отпадних вода
мора се третирати, одлагати и користити у складу са законом којим се уређује управљање отпадом, осим муља који је рударски отпад, настао у
процесу експлоатације и припреме минералних сировина.
Ради заштите и очувања количина и квалитета подземних резерви вода
врше се детаљни истражни радови, као и израда биланса резерви подземних вода.
Заштита вода остварује се предузимањем мера систематског и контролног
праћења квалитета вода, смањивањем загађивања вода загађујућим материјама испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за њихово пречишћавање, како
би се спречило уношење у воде опасних, отпадних и других штетних материја, као и праћењем утицаја загађених вода на здравље људи, животињски и биљни свет и животну средину. Заштита вода обухвата и заштиту
вода од утицаја прекограничног загађења, тако да се обезбеђује очување
вода у целини.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Заштита ваздуха
Члан 24.
Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења
квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама
испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничкотехнолошких и других потребних мера за смањење емисије, праћењем
утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину. Мере заштите ваздуха обезбеђују очување атмосфере у целини са свим њеним процесима и климатским обележјима.
Заштита и очување шума
Члан 25.
Ради заштите и унапређивања шумских екосистема шумама се газдује
тако да се обезбеђује рационално управљање шумама, очување генетског
фонда, побољшање структуре и остваривање приоритетних функција шума.
Државни органи, власници и корисници шума дужни су да предузимају
потребне мере за очување и одрживо коришћење шума, мере обнављања,
подизања и њиховог унапређивања, као и контроле и заштите шума у случају прекограничног загађивања.
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Очување биосфере и заштита биодиверзитета
Члан 26.
Очување биосфере обухвата заштиту организама, њихових заједница и
станишта, укључујући и очување природних процеса и природне равнотеже унутар екосистема, уз обезбеђивање њихове одрживости.
Биодиверзитет и биолошки ресурси штите се и користе на начин који омогућава њихов опстанак, разноврсност, обнављање и унапређивање у
услучају нарушености.
Заштита биодиверзитета, коришћење биолошких ресурса, генетички модификованих организама и биотехнологије врши се на основу овог закона
и посебног закона, као и обавеза преузетих међународним уговорима.
Заштита и коришћење флоре и фауне
Члан 27.
Ради заштите биодиверзитета и биолошких ресурса, односно аутохтоних
биљних и животињских врста и њихово распростирање, Министарство,
други надлежни органи и организације контролишу уношење и гајење
биљних и животињских врста страног порекла.
Забрањено је узнемиравати, злостављати, озлеђивати и уништавати дивљу фауну и разарати њена станишта.
Забрањено је уништавати, кидати или на други начин пустошити дивљу
флору, односно уништавати и разарати њена станишта.
Одређене врсте дивље флоре и фауне, њихови развојни облици и делови
могу се сакупљати и стављати у промет на начин и под условима утврђеним у дозволи коју издаје Министарство, по претходно прибављеном
мишљењу организације надлежне за заштиту природе.
Престали су да важе ранији ст. 5-7. (види члан 278. Закона - 95/2018267)
Промет примерака дивље флоре и фауне
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 28.
Прекогранични промет примерака дивље флоре и фауне (увоз, извоз, унос, износ, поновни извоз) и њихових развојних облика и делова врши се
под условом да увоз, односно извоз није забрањен, односно да количина
или број примерака дивље флоре и фауне којом се врши прекогранични
промет неће угрозити опстанак те врсте, као и под другим условима прописаним законом.
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Прекогранични промет из става 1. овог члана врши се на основу дозволе,
односно исправе коју издаје Министарство као надлежни орган државне
управе за спровођење потврђених међународних уговора о прекограничном промету заштићених дивљих врста флоре и фауне.
Транзит примерака врста дивље флоре и фауне заштићених међународним уговором, њихових развојних облика, делова и деривата, врши се под
условом да пошиљку прати оригинал важеће извозне дозволе, односно
потврде о поновном извозу, издате од стране надлежног органа државе
извоза или поновног извоза, а у којој је јасно наведено крајње одредиште.
Уз захтев за издавање дозволе, односно исправе из става 2. овог члана
подносилац захтева прилаже:
1) документацију којом се доказује да су примерци дивље флоре и фауне
стечени у складу са потврђеним међународним уговором и прописима о
заштити одређених врста у држави извоза или поновног извоза;
2) изјаву увозника, односно извозника у које сврхе ће се користити примерак врсте;
3) другу прописану документацију.
У поступку издавања дозвола, односно исправа из става 2. овог члана Министарство електронским путем прослеђује захтев и пратећу документацију овлашћеној научној и стручној организацији, ради прибављања
стручног мишљења.
Научне и стручне организације из става 5. овог члана обављају стручне
послове који се односе на:
1) утврђивање да ли увоз, извоз, поновни извоз или унос из мора угрожава
опстанак у природи строго заштићених, заштићених и других дивљих
врста;
2) поступање са заплењеним и одузетим примерцима дивљих врста;
3) услове за држањe живих примерака дивљих врста у заточеништву;
4) утврђивање да ли су примерци узгојени у заточеништву или вештачки
размножени;
5) обележавање примерака дивљих врста;
6) утврђивање порекла примерака дивљих врста;
7) пружање стручне помоћи Министарству и другим надлежним органима
при таксономском одређивању дивљих врста;
8) израду предлога мера у циљу сузбијања незаконитог прекограничног
промета и трговине дивљим врстама;
9) друге стручне послове везане за спровођење потврђених међународних
уговора.
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Министар одређује научне и стручне организације за обављање стручних
послова из става 6. овог члана, као и начин прибављања и достављања
стручног мишљења.
Министар може образовати посебно тело сачињено од представника научних и стручних организација из става 5. овог члана, односно научника и
стручних радника, ради давања коначне оцене по одређеним питањима
која се односе на прекогранични промет дивљих врста, услове за држање
и узгајање у заточеништву, обележавање, порекло примерака, таксономско одређивање и друго поступање са дивљим врстама.
Министар ближе прописује документацију која се подноси уз захтев из
става 4. овог члана, садржину и изглед дозволе.
Министарство води регистар издатих дозвола на прописан начин.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Опасне материје
Члан 29.
Управљање опасним материјама врши се под условима и на начин којим
се обезбеђује смањење ризика од њихових опасних својстава по животну
средину и здравље људи и то у процесу производње, складиштења, коришћења и одлагања.
Правно и физичко лице које управља опасним материјама дужно је да
планира, организује и предузима све потребне превентивне, заштитне,
сигурносне и санационе мере којима се ризик по животну средину и
здравље људи своди на најмању могућу меру.
Министар, у сарадњи са министрима надлежним за здравље, безбедност
на раду, рударство и енергетику и унутрашње послове прописује ближе
услове које морају да испуњавају складишта опасних материја, као и упутство о условима и начину складиштења опасних материја.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Управљање отпадом
Члан 30.
Управљање отпадом спроводи се по прописаним условима и мерама
поступања са отпадом у оквиру система сакупљања, транспорта, складиштења, припреме за поновну употребу, односно поновно искоришћење третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после њиховог
затварања.
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Власник и/или други држалац отпада дужан је да предузме мере управљања отпадом у циљу спречавања или смањења настајања, поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина и коришћење
отпада као енергента, односно одлагање отпада.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Заштита од буке и вибрација
Члан 31.
Корисник извора буке може стављати у промет и употребљавати изворе
буке по прописаним условима уз примену прописаних мера заштите којима се смањују емисије буке, односно употреба постројења, уређаја, машина, транспортних средстава и апарата који проузрокују буку.
Заштита од вибрација спроводи се предузимањем мера којима се спречава
и отклања угрожавање животне средине од дејства механичких, периодичних и појединачних потреса изазваних људском делатношћу.
Заштита од зрачења
Члан 32.
Заштита од зрачења спроводи се применом система мера којима се спречава угрожавање животне средине и здравље људи од дејства зрачења која
потичу из јонизујућих и нејонизујућих извора и отклањају последице емисија које извори зрачења емитују или могу да емитују.
Правно и физичко лице може производити, вршити промет и користити
изворе јонизујућих и нејонизујућих зрачења по прописаним условима и
на прописан начин.
III. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Превентивне мере
Планирање и изградња
Члан 33.
Уређење простора, коришћење природних ресурса и добара одређено просторним и урбанистичким плановима и другим плановима (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређења рибарства на рибарским подручјима и други планови) заснива се на обавези да се:
1) природни ресурси и добра очувају и унапређују и у највећој мери
обнављају, а ако су необновљиви да се рационално користе;
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1а) обезбеди очување и одржавање значајних или карактеристичних обележја предела, унапређивање предела, њихово поновно успостављање и
стварање, а која су од великог значаја за заштиту дивље флоре и фауне и
њихових станишта;
2) обезбеди заштита и несметано остваривање функција заштићених природних добара са њиховом заштићеном околином и у највећој могућој
мери очувају станишта дивљих биљних и животињских врста и њихове
заједнице;
3) обезбеди очување изграђеног простора;
4) обезбеде услови за одмор и рекреацију човека;
5) одреде мере заштите животне средине;
6) прикаже постојеће стање по елементима из тач. 1), 2), 3) и 4) овог члана
и планирано стање са мерама потребним да се планови остваре.
Министарство, орган аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе учествује у поступку припреме и доношења планова из става 1.
овог члана, на начин одређен законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Просторно и урбанистичко планирање
Члан 34.
У просторним и урбанистичким плановима обезбедиће се мере и услови
заштите животне средине, а нарочито:
1) утврђивање посебних режима очувања и коришћења подручја заштићених природних добара, изворишта водоснабдевања, термалних и минералних изворишта, шума, пољопривредног земљишта, јавних зелених
површина, рекреационих подручја и бања;
2) одређивање подручја угрожених делова животне средине (загађена
подручја, подручја угрожена ерозијом и бујицама, експлоатацијом минералних сировина, плавна подручја и сл. ) и утврђивање мера за санцију
ових подручја;
2а) утврђивање мера интегрисане заштите и планирања предела ,ради
уређења дугорочне концепције, намене и организације предела и усклађивања вишенаменског коришћења простора које угрожава предео (пољопривреда, шумарство, водопривреда, рударство, енергетика, саобраћај,
становање, рекреације и др. );
2б) утврђивање подручја у којима ће се дугорочно сачувати одговарајуће
удаљености између објеката у којима је присутна или може бити присутна
једна или више опасних материја у количинама које су веће од прописаних и стамбених подручја, јавних простора, као и подручја од посебног
значаја, ради заштите живота и здравља људи и животне средине;
3) утврђивање мера и услова заштите животне средине према којима ће се
користити простор намењен експлоатацији минералних сировина, односно вршити изградња индустријских и енергетских објеката, постројења за
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складиштење, припрему за поновну употребу, третман, односно поновно
искоришћење и одлагање отпада, објеката инфраструктуре и других објеката чијом изградњом или коришћењем се може угрозити животна средина.
Услове за обезбеђење мера из става 1. овог члана даје Министарство, орган
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, на захтев
органа надлежног за припрему и доношење плана, а на основу услова и
мишљења надлежних стручних организација.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Стратешка процена утицаја на животну средину
Члан 35.
Стратешка процена утицаја на животну средину врши се
за стратегије, планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања
отпадом, управљања водама, телекомуникација, туризма, инфраструктурних система, заштите природних и културних добара, биљног и животињског света и њихових станишта и др. и саставни је део плана, односно програма или основе.
Стратешка процена утицаја на животну средину мора бити усклађена са
другим проценама утицаја на животну средину, као и са плановима и програмима заштите животне средине и врши се у складу са поступком прописаним посебним законом.
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, у оквиру
својих права и дужности, одређује врсте планова и програма за које се
израђује стратешка процена утицаја.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Процена утицаја пројекта на животну средину
Члан 36.
Процена утицаја пројекта на животну средину врши се за пројекте који се
планирају и реализују у простору, укључујући промене технологије, реконструкцију, проширење капацитета или престанак рада који могу довести до значајног загађивања животне средине или представљају ризик по
здравље људи.
Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства,
енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који
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се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини
непокретног културног добра.
Процена утицаја пројекта на животну средину је саставни део техничке
документације без које се не може приступити извођењу пројекта и врши
се у складу са поступком прописаним посебним законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Интегрисано спречавање и контрола загађивања
Члан 37.
За рад нових и постојећих постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи и животну средину или материјална
добра прибавља се интегрисана дозвола којом се обезбеђује спречавање и
контрола загађивања животне средине.
Врсте активности и постројења, услови и поступак издавања интегрисане
дозволе, надзор и друга питања од значаја за интегрисано спречавање и
контролу загађивања животне средине уређују се посебним законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Заштита од хемијског удеса
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 38.
Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у прописаним количинама, дужан је да предузме све неопходне мере за спречавање хемијског удеса и ограничавања утицаја тог
удеса на живот и здравље људи и животну средину у циљу стварања услова за управљање ризиком, у складу са овим законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
2. Услови заштите животне средине
2. 1. Захтеви у погледу квалитета животне средине и захтеви у погледу емисија
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Граничне вредности
Члан 39.
У Републици Србији утврђују се захтеви у погледу квалитета животне средине, односно граничне вредности нивоа загађујућих материја, буке, зра-
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чења и енергије и граничне вредности њихових емисија у ваздух, воду и
земљиште, укључујући и емисију из мобилних извора загађивања.
Јединствени нормативи утврђују се ради: контроле квалитета ваздуха,
вода, земљишта, поступања са отпадом и хемикалијама, третмана отпадних вода, индустријског загађења и управљања ризиком, нивоа буке и
вибрација и др.
Граничне вредности из става 1. овог члана утврђује Влада у складу са посебним прописима.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Услови за рад постројења и обављање активности
Члан 40.
Изградња и рад постројења и обављање активности врши се ако су испуњени прописани захтеви емисије и нивоа загађујућих материја у медијумима животне средине, опреме и уређаја којима се смањује или спречава
емисија загађујућих материја или енергије и обезбеђује њено очување,
односно ако су предузете друге мере и радње за обезбеђивање прописаних
услова заштите животне средине.
Загађујуће и опасне материје, отпадне воде или енергија испуштају се у
ваздух, воду и земљиште на прописан начин и у количинама, односно
концентрацијама или нивоима које нису изнад прописаних граничних
вредности.
Превозна средства која се производе и/или пуштају у промет морају
испуњавати услове у погледу емисије за мобилне изворе загађивања.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Ограничење ради постизања захтева*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 41.
Ради постепеног испуњавања захтева у погледу емисија и нивоа загађујућих материја у медијумима животне средине из члана 39. овог закона и
очувања природних вредности, Влада може, на одређено време, ограничити рад постројења и обављање активности на одређеном подручју.
Време на које Влада утврђује ограничења из става 1. овог члана одређује се
у складу са прописаним граничним вредностима и Националним програмом заштите животне средине.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

266

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Упозорење јавности
Члан 42.
Министарство обавештава јавност и доноси акт о увођењу посебних мера у
случајевима непосредне опасности или прекорачења прописаних граничних вредности загађења.
Министар прописује критеријуме за доношење акта из става 1. овог члана
и начин упозорења јавности.
Орган јединице локалне самоуправе доноси акт о увођењу посебних мера
у случају из става 1. овог члана ако је загађење ограничено на територији
јединице локалне самоуправе и нема утицаја на шире подручје.
Статус угрожене животне средине
Члан 43.
Влада утврђује критеријуме за одређивање статуса угрожене животне средине и за утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију.
На основу критеријума из става 1. овог члана, статус угрожене животне
средине и приоритете за санацију и ремедијацију за подручје од значаја за
Републику Србију одређује Министарство, уз прибављено мишљење других надлежних органа, а за подручје од локалног значаја одређује јединица локалне самоуправе.
Јединица локалне самоуправе је дужна да прибави претходну сагласност
Министарства на предлог акта којим се одређује статус угрожене животне
средине и приоритети за санацију и ремедијацију за подручја од локалног
значаја, а за подручја од локалног значаја на територији аутономне покрајине, сагласност надлежног органа аутономне покрајине.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
2. 2. Систем управљања заштитом животне средине
Систем управљања заштитом животне средине*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 44.
У Републици Србији примењују се српски стандарди за управљање и сертификацију система управљања заштитом животне средине.
Правна лица, предузетници и организације могу сертификовати свој
систем управљања заштитом животне средине у складу са стандардом
SRPS ISO 14001.
Правна лица, предузетници и организације, која имају успостављен
систем управљања заштитом животне средине могу се укључити у систем
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управљања заштитом животне средине и провере (у даљем тексту: систем
EMAS).
Лица из става 3. овог члана, подносе захтев Министарству за издавање
потврде о подацима о којима се води службена евиденција у области заштите животне средине (издате дозволе, одобрења, сагласности, налази
надлежне инспекције за заштиту животне средине и др. ), ради укључивања у систем EMAS.
Захтев за издавање потврде из става 4. овог члана садржи:
1) податке о правном лицу, предузетнику и организацији (делатност за
коју је регистровано, број запослених и седиште);
2) кратак опис успостављеног система управљања заштитом животне средине;
3) друге прописане податке, у складу са законом.
Уз попуњен образац захтева из става 5. овог члана подноси се следећа документација:
1) доказ о регистрацији делатности коју обавља;
2) копија поднете пријаве за EMAS регистрацију;
3) другу документацију у складу са овим законом.
У поступку издавања потврде из става 4. овог члана Министарство може
затражити од других надлежних органа додатне податке од значаја за
заштиту животне средине.
За подношење захтева и издавање потврде плаћа се такса у складу са законом којим се уређују републичке административне таксе.
Министарство води евиденцију издатих потврда.
Министар ближе прописује:
1) садржину и образац захтева за издавање потврде, документацију која се
подноси уз захтев и садржину и образац потврде;
2) садржину, начин вођења и изглед евиденције.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Чл. 45-50.
Брисани су (види члан 12. Закона - 14/2016-3)
2. 3. Захтеви квалитета за производе, процесе и услуге
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Технологије, процеси, производи, полупроизводи, сировине
Члан 51.
На територији Републике Србије може се примењивати домаћа или увезена технологија или процес, односно производити и стављати у промет
производи ако испуњавају захтеве у погледу животне средине, односно
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захтеве квалитета производа или ако технологија, процес, производ, полупроизвод или сировина није забрањена у земљи извознику.
Министарство може, у случају сумње, наложити да се технологија, процес,
производ, полупроизвод или сировина из става 1. овог члана оцени у односу на штетан утицај на животну средину и када је снабдевен прописаном исправом.
Оцену технологије, процеса, производа, полупроизвода или сировине из
става 2. овог члана даје, у року од 30 дана од дана пријема захтева, акредитована стручна организација или стручна лица за поједине области.
Уређаји који служе за уклањање или пречишћавање загађујућих материја
за које нису прописани домаћи стандарди могу се употребљавати ако је
њихову ефикасност за те намене утврдила овлашћена стручна организација.
Министарство може забранити производњу и промет одређених производа и вршење одређених активности, на одређено време или на делу територије Републике Србије, односно аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе ради спречавања угрожавања животне средине или
здравља људи.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Упозорење на декларацији
Члан 52.
Произвођач или дистрибутер је обавезан да на декларацији сировине,
полупроизвода или производа упозори на загађење животне средине и
штету по људско здравље које производ или његово паковање узрокује
или може узроковати.
Упозорење мора садржати упутство за употребу или руковање производом, састојцима и његовим паковањем у производњи, употреби и одлагању, у складу са важећим стандардима и прописима за руковање.
Еколошки знак
Члан 53.
Еколошки знак утврђује се за производе намењене општој потрошњи,
изузев производа за исхрану, пољопривредних и других производа добијених у складу са прописима којима се регулише органска производња,
производња пића, производња фармацеутских производа и медицинске
опреме који у поређењу са сличним производима мање загађују животну
средину при производњи, пласману, промету, потрошњи и одлагању или
су добијени рециклажом отпада.
Еколошки знак утврђује се и за производе и услуге који мање загађују животну средину.
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За производе или услуге правно или физичко лице може добити право на
коришћење еколошког знака ако се њиховом производњом, односно пружањем смањује:
1) потрошња енергетских ресурса;
2) емисија штетних и опасних материја;
3) производња отпада;
4) потрошња природних ресурса и др.
Министар прописује ближе услове, критеријуме и поступак за добијање
права на коришћење еколошког знака, елементе, изглед и начин употребе
еколошког знака за производе и услуге.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Додела и одузимање еколошког знака
Члан 54.
Акт о додели права на коришћење еколошког знака доноси Министарство.
Право на коришћење еколошког знака се додељује за период до три године.
Захтев за добијање еколошког знака заинтересовано лице подноси Министарству.
Уз захтев се подноси доказ о испуњености услова из члана 53. овог закона.
Трошкове доделе права на коришћење еколошког знака сноси подносилац захтева.
Министар прописује висину трошкова из става 5. овог члана.
Право на коришћење еколошког знака одузима се ако производ или услуга престане да испуњава један од услова за доделу знака.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Признања и награде
Члан 55.
Признања и награде за допринос заштити животне средине могу се доделити за:
1) спречавање загађивања животне средине;
2) најповољнија решења у производним поступцима у односу на животну
средину;
3) развојне и истраживачке пројекте у заштити животне средине;
4) развој образовних програма за заштиту животне средине;
5) допринос појединаца за развој и унапређење заштите животне средине
или за допринос у међународној сарадњи;
6) допринос стручних, других удружења и невладиних организација за
развој и унапређење заштите животне средине;
7) допринос у области заштите природе.
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Брисан је ранији став 2. (види члан 26. Закона – 36/2009-144).
Министар ближе прописује поступак и услове за доделу признања и награда.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
3. Мере заштите од опасних материја
3. 1. Промет
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Брисан је наслов изнад члана 56. (види члан 28. Закона – 36/2009-144)
Члан 56.
Брисан је (види члан 28. Закона - 36/2009-144).
Увоз, извоз и транзит отпада
Члан 57.
Забрањен је увоз опасног отпада.
Престао је да важи ранији став 2. (види члан 102. Закона - 36/2009-115)
Дозволу за увоз, извоз или транзит отпада издаје Министарство у складу
са законом и другим прописима.
При подношењу захтева за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит из
става 1. овог члана подносилац захтева прилаже документацију чију садржину прописује Министарство.
Министар прописује услове које морају да испуњавају стручне организације за испитивање отпада.
Министар одређује стручне организације из става 5. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
3. 2. Заштита од хемијског удеса
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавезе оператера*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 58.
Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја, у једнаким или већим количинама од прописаних, дужан је
да достави Обавештење, односно изради Политику превенције удеса или
Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у зависности од количина опасних материја којима врши те активности и да предузме мере за
спречавање хемијског удеса и ограничавања утицаја тог удеса на живот и
здравље људи и животну средину, утврђене у тим документима.
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Министар прописује листу опасних материја и њихове количине и критеријуме за одређивање врсте докумената које израђује оператер из става 1.
овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Садржина Политике превенције удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 58а.
Политика превенције удеса садржи циљеве и принципе деловања оператера, ради контроле опасности од хемијског удеса.
Политика превенције удеса из става 1. овог члана мора да садржи довољно
елемената пропорционалних опасностима од удеса на основу којих оператер може обезбедити висок степен заштите људи и животне средине од
хемијског удеса.
Политику превенције удеса оператер је дужан да изради најкасније шест
месеци по достављању Обавештења из члана 59. овог закона.
Министар ближе прописује садржину Политике превенције удеса.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавеза достављања обавештења*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 59.
Оператер који је у обавези да изради Политику превенције удеса дужан је
да Министарству, пре израде Политике превенције удеса, достави Обавештење о:
1) новом севесо постројењу, односно комплексу најмање три месеца пре
почетка рада;
2) постојећем севесо постројењу, односно комплексу најкасније шест месеци од дана ступања на снагу овог закона;
3) постојећем севесо постројењу, односно комплексу чије су активности
биле такве да су опасне материје биле присутне у количинама мањим од
прописаних у случају повећања количина опасних материја до количина
прописаних у члану 58. овог закона, најкасније три месеца од дана промене;
4) о трајном престанку рада севесо постројења, односно комплекса, као и у
случају модификације севесо постројења, односно комплекса односно свакој промени која може утицати на могућност настанка хемијског удеса.
Министар прописује садржину Обавештења из става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Садржина Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
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Члан 60.
Извештај о безбедности садржи нарочито: информације о систему управљања и организације оператера у циљу спречавања хемијског удеса; опис
локације на којој се налази севесо постројење, односно комплекс; опис
севесо постројења, односно комплекса; анализу ризика од хемијског удеса
и начин његовог спречавања; мере заштите и интервентне мере за ограничавање последица хемијског удеса; попис опасних материја и др.
План заштите од удеса садржи нарочито мере које се предузимају у оквиру севесо постројења, односно комплекса у случају хемијског удеса или у
случају настанка околности које могу изазвати хемијски удес.
Извештај о безбедности и План заштите од удеса израђује оператер из
члана 58. овог закона.
За израду докумената из става 3. овог члана може се ангажовати друго
правно лице или предузетник ако је уписано у одговарајући регистар за
обављање делатности пројектовања, инжењеринга и израде студија и анализа. У случају ангажовања другог правног лица или предузетника, у
изради тих докумената мора учествовати лице стално запослено код оператера из члана 58. овог закона.
Оператер је дужан да размењује информације и да усклађује План заштите од удеса са Планом заштите од удеса који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине и Републике Србије.
Министар ближе прописује садржину и методологију израде Извештаја о
безбедности и Плана заштите од удеса.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Достављање Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60а
Оператер из члана 58. овог закона дужан је да изради и достави Министарству Извештај о безбедности и План заштите од удеса:
1) за ново севесо постројење, односно комплекс најмање три месеца пре
почетка рада;
2) за постојеће севесо постројење, односно комплекс најкасније у року од
осамнаест месеци од дана ступања на снагу овог закона;
3) за постојеће севесо постројење, односно комплекс чије су активности
биле такве да су опасне материје биле присутне у количинама мањим од
прописаних, у случају повећања количина опасних материја до количина
прописаних у члану 58. овог закона, најкасније шест месеци од дана промене.
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Оператер из става 1. овог члана подноси захтев за давање сагласности на
Извештај о безбедности и План заштите од удеса, заједно са тим документима.
Уз захтев из става 1. овог члана, оператер је дужан да достави доказ о
уплаћеној административној такси.
Оператер је дужан да Извештај о безбедности периодично прегледа и по
потреби ажурира:
1) најмање сваких пет година;
2) самоиницијативно или на захтев Министарства због нових чињеница
до којих се дошло на основу анализе других хемијских удеса или избегнутих удеса.
У случају модификације процеса рада, промене природе или количине
опасне материје или других промена, које могу утицати на опасност од
настанка хемијског удеса, оператер мора одмах да изврши промене у
Извештају о безбедности и Плану заштите од удеса и достави их Министарству, а у случају да се измене односе на модификацију постројења или
складишта, пре спровођења тих модификација.
План заштите од удеса оператер је дужан да прегледа, тестира и по потреби ажурира најмање сваке три године.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Достављање информација из Плана заштите од удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60б
Оператер из члана 58. овог закона дужан је да обезбеди да се информација о безбедносним мерама и поступцима у случају хемијског удеса из Плана заштите од удеса достави свим правним лицима и јавним установама
(школе, болнице и др. ), као и физичким лицима, која могу бити захваћена последицама хемијског удеса.
Информација из става 1. овог члана обавезно се ажурира сваке три године,
а посебно у случају наступања околности из члана 60а став 5. овог закона.
Ажурирана информација из става 1. овог члана мора бити доступна јавности.
Период између два редовна достављања информација јавности не сме
бити дужи од пет година.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Јавни увид, презентација и јавна расправа о Извештају о безбедности*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
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Члан 60в
Оператер је дужан да обезбеди да Извештај о безбедности и списак опасних материја које су присутне у севесо постројењу, односно комплексу
буде доступан јавности.
Надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну расправу о Извештају о безбедности у поступку одлучивања о
давању сагласности на Извештај о безбедности.
Подносилац Извештаја о безбедности може, по одобрењу надлежног
органа, да не изнесе одређене делове извештаја на јавни увид и презентацију због чувања индустријске, комерцијалне и личне тајне, јавне безбедности или одбране земље.
Надлежни орган у року од седам дана од дана пријема Извештаја о безбедности обавештава подносиоца извештаја, заинтересоване органе и
организације и јавност о времену и месту јавног увида, јавне презентације,
као и јавне расправе о Извештају о безбедности.
Јавна расправа може се одржати најраније двадесет дана од дана обавештавања јавности.
Подносилац Извештаја о безбедности учествује у презентацији и јавној
расправи.
На поступак јавног увида, презентације и јавне расправе о Извештају о
безбедности сходно се примењује пропис о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији процене утицаја на животну средину.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Докази у Извештају о безбедности*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60г
Оператер је дужан да у Извештају о безбедности докаже да је:
1) установио одговарајућу политику и утврдио систем за управљање безбедношћу ради њене примене;
2) препознао опасност од хемијског удеса и предузео потребне мере ради
превенције настанка хемијског удеса, односно ограничавања последица
тог удеса на људе и животну средину;
3) водио рачуна о безбедности и поузданости при пројектовању, изградњи, управљању и одржавању свих постројења и складишних простора,
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опреме и инфраструктуре које су повезане са опасностима од хемијског
удеса;
4) прихватио и у Извештај о безбедности унео оправдане примедбе и предлоге јавности.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Докази у Плану заштите од удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60д
Оператер је дужан да у Плану заштите од удеса докаже да је:
1) предвидео и обезбедио спровођење свих неопходних мера за ограничавање и контролу хемијског удеса, ради ублажавања последица тог удеса на
људе, животну средину и имовину;
2) предвидео и обезбедио начин достављања информација надлежним
органима и широј јавности;
3) предвидео одговарајуће мере чишћења, санације и рекултивације животне средине након хемијског удеса;
4) обрадио довољно података за израду планова заштите од хемијског
удеса на нивоу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту: екстерни планови).
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Сагласност на Извештај о безбедности и План заштите од удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60ђ
Министарство даје сагласност на Извештај о безбедности, односно на
План заштите од удеса о испуњености захтева из чл. 60г и 60д овог закона.
Министарство може тражити измене и допуне докумената из става 1. овог
члана ако утврди да не садрже потребне податке.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Решење којим се забрањује рад или пуштање у рад севесо постројења*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60е
У случају када нису испуњени услови за сагласност на документа из члана
60ђ овог закона, министар доноси решење којим се забрањује рад или
пуштање у рад севесо постројења, односно комплекса или дела постројења, односно комплекса и складишног простора.
На решење из става 1. овог члана може се изјавити жалба.
Жалба не задржава извршење решења.
По жалби на првостепено решење одлучује Влада.
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*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Именовање посебне радне групе*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60ж
Ради оцене Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса министар у
складу са прописима којима се уређује државна управа, може решењем
именовати посебну радну групу – техничку комисију (у даљем тексту:
техничка комисија).
Решењем из става 1. овог члана одређују се задаци, састав и руководилац,
рок за извршење задатака и друга питања која су значајна за рад техничке
комисије.
Техничка комисија без одлагања доставља Министарству мишљење о
испуњености захтева из чл. 60г и 60д овог закона.
Председник техничке комисије именује се из реда запослених или
постављених лица у Министарству.
За чланове техничке комисије могу бити именована лица са високом
стручном спремом одговарајуће струке, односно смера и одговарајућим
стручним резултатима, а из реда:
– запослених или постављених лица у Министарству;
– запослених или постављених лица у другим органима и организацијама;
– независних стручњака.
Чланови комисије не могу бити лица која су:
– учествовала у изради Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса;
– оснивач правног лица или предузетник који је израдио Извештај о безбедности и План заштите од удеса или запослени код тих лица;
– оператер или запослени код оператера.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавеза вођења евиденције*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60з
На основу Извештаја о безбедности и Обавештења Министарство утврђује
и води евиденцију о оператерима и севесо постројењима, односно комплексима са повећаном вероватноћом настанка хемијског удеса или са
повећаним последицама тог удеса због њихове локације, близине сличних
постројења или због врсте ускладиштених опасних материја.
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Оператери из става 1. овог члана дужни су да размењују информације које
су неопходне при изради Извештаја о безбедности и Плана заштите од
удеса, како би се у тим документима водило рачуна о природи и опсегу
заједничке опасности од хемијског удеса.
О оператеру, односно севесо постројењу, односно комплексу из става 1.
овог члана Министарство обавештава надлежне органе у складу са прописима којима се уређује заштита и спашавање, ради израде екстерних планова.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Регистар постројења и регистар пријављених удеса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60и
На основу Извештаја о безбедности и Обавештења Министарство води
регистар постројења, као и регистар удеса који су пријављени.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавештавање о удесу*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 60ј
Оператер из члана 58. овог закона дужан је да одмах о хемијском удесу
обавести Министарство, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне
за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се
уређује заштита и спашавање, и то о: околностима везаним за хемијски
удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица хемијског удеса за људе и животну средину и о предузетим
хитним мерама.
Оператер из става 1. овог члана дужан је да обавести надлежне органе о
накнадно прикупљеним подацима који утичу на раније утврђене чињенице и закључке.
Оператер из става 1. овог члана дужан је да у разумном року обавести надлежне органе о планираним мерама за отклањање средњорочних и дугорочних последица хемијског удеса и за спречавање настанка поновног
удеса.
Оператер из става 1. овог члана дужан је да спроведе хитне, средњорочне и
дугорочне мере отклањања последица хемијског удеса, као и да, након
извршене анализе свих аспеката хемијског удеса, дВ препоруке за будуће
превентивне мере.
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Министарство врши надзор и контролу извршења обавеза оператера из
ст. 1 – 4. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавезе надлежних органа
Члан 61.
Државни органи, органи аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, на основу надлежности из прописа којима се уређује заштита и
спашавање, доносе екстерне планове, који су саставни део планова за реаговање у ванредним ситуацијама.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавештење о оператерима, односно севесо постројењима, односно комплексима чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним ефектима*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 61а
Министарство на основу Извештаја о безбедности из члана 60. овог закона утврђује оператере и севесо постројења, односно комплексе чије активности могу изазвати хемијски удес са прекограничним ефектима и о томе
обавештава у што краћем року, а најкасније када обавештава домаћу јавност, надлежни орган земље која може бити погођена последицама тог
удеса.
Министарство води евиденцију о оператерима и севесо постројењима,
односно комплексима из става 1. овог члана.
Ако надлежни орган друге земље сматра да обавештење из става 1. овог
члана не садржи сва севесо постројења, односно комплексе чије активности могу изазвати хемијски удес са последицама у његовој земљи тражиће
од Министарства додатне податке.
Ако Министарство закључи да је захтев надлежног органа друге земље
неоснован обавестиће га о свом ставу.
Ако се не постигне сагласност са надлежним органом заинтересоване
земље ово питање решиће се у складу са међународним уговором који
обавезује Републику Србију.
Министарство обавештава надлежни орган друге земље о свим битним
чињеницама из Извештаја о безбедности о севесо постројењу, односно
комплексу чије активности могу довести до настанка хемијског удеса са
прекограничним последицама, као и о свим битним чињеницама из Плана заштите од удеса тог постројења, односно комплекса.
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Министар прописује поступак обавештавања, односно размене података о
севесо постројењу, односно комплексу чије активности могу довести до
настанка хемијског удеса са прекограничним ефектима.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Обавеза достављања обавештења надлежног органа друге земље*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 61б
Обавештење добијено од надлежног органа друге земље о севесо постројењу, односно комплексу чије активности могу проузроковати хемијски
удес са ефектима на територији Републике Србије, Министарство доставља домаћим органима чија је надлежност одређена прописима којима се
уређује заштита и спашавање ради израде екстерних планова.
Обавештење у случају хемијског удеса или непосредне опасности од хемијског удеса који може проузроковати прекограничне ефекте, као и евентуална узајамна помоћ уређени су прописима о заштити и спашавању.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Изузеци од примене*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 61в
Одредбе члана 38. и чл. 58. до 61б овог закона неће се примењивати на:
војна постројења; удесе изазване јонизујућим зрачењем; транспорт опасних материја у друмском, железничком, водном, ваздушном и морском
саобраћају, односно транспорт изван комплекса обухваћених овим законом, укључујући утовар и истовар односно транспорт од и до других превозних средстава на доковима, пристаништима или ранжирним станицама; транспорт опасних материја цевоводима укључујући и пумпне станице, а изван севесо постројења, односно комплекса обухваћених овим законом; удесе при истраживању и експлоатацији минералних сировина, осим
ако се сировине хемијски и термички прерађују или складиште, а садрже
опасне материје у прописаним количинама; локације депонија отпадних
материја, изузев активних отпадних јаловишта укључујући вештачка језера, насипе и бране, које садрже опасне материје, а нарочито које потичу од
хемијске и термичке обраде минерала.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Проглашавање стања угрожености
Члан 62.
У случају удеса, зависно од његовог обима, унутар или ван постројења и
процене последица које могу изазвати директну или одложену опасност
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по људско здравље и животну средину, проглашава се стање угрожености
животне средине и обавештава јавност о предузетим мерама.
Стање угрожености животне средине из става 1. овог члана проглашава
Министарство, односно орган аутономне покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе.
За удесе са прекограничним ефектима стање угрожености животне средине проглашава Влада.
Предузимање санационих мера и супсидијарна одговорност
Члан 63.
Ради спречавања даљег ширења загађења проузрокованог удесом, правно
и физичко лице одмах предузима мере санације према плановима заштите о свом трошку.
Ако се накнадно утврди загађивач који је одговоран за удес, орган који је
сносио трошкове отклањања последица загађивања животне средине
захтева накнаду трошкова.
4. Програми и планови
Национални програм
Члан 64.
Планирање и управљање заштитом животне средине обезбеђује се и
остварује спровођењем Националног програма заштите животне средине
(у даљем тексту: Национални програм) који доноси Влада на период од
најмање десет година.
Национални програм из става 1. овог члана обезбеђује интегралну заштиту животне средине и садржи нарочито:
1) опис и оцену стања животне средине;
2) основне циљеве и критеријуме за спровођење заштите животне средине
у целини, по областима и просторним целинама са приоритетним мерама
заштите;
3) услове за примену најповољнијих привредних, техничких, технолошких, економских и других мера за одрживи развој и управљање заштитом животне средине;
4) дугорочне и краткорочне мере за спречавање, ублажавање и контролу
загађивања;
5) носиоце, начин и динамику реализације;
6) средства за реализацију.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

281

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Национални програм реализује се акционим и санационим плановима
које доноси Влада за период од пет година.
Министарство једанпут у две године, у сарадњи са другим надлежним министарствима, припрема извештај о реализацији Националног програма
и подноси га Влади.
Национални програм објављује се у "Службеном гласнику Републике
Србије".
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Акциони план
Члан 65.
Акциони план је краткорочни инструмент за имплементацију Националног програма.
Акционим планом разрађују се регулаторне и институционалне активности, активности мониторинга, студије, израда пројектне документације,
економских и финансијских инструмената, информисање, образовање,
руковођење и капиталне инвестиције.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Санациони план
Члан 66.
Санациони план доноси се када загађење на одређеном простору превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји ризик од трајног нарушавања квалитета
или штете у животној средини.
Санациони план Влада доноси у случају:
1) када ниво и обим деградације животне средине превазилази санационе
могућности аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;
2) када је одговорни субјект непознат, а загађеност животне средине изазива штетне последице преко граница Републике Србије;
3) када је одговорни субјекат ван јурисдикције Републике Србије, а загађеност животне средине изазива штетне последице на њеној територији;
4) када загађеност животне средине угрожава подручје од изузетног значаја за Републику Србију или на њему изазива штетне последице;
5) када је потребно предузети хитне и интервентне мере у ванредним случајевима.
Ако се накнадно утврди загађивач који је одговоран за загађивање, орган
који је сносио трошкове санације животне средине захтева накнаду трошкова.
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У санационом плану Владе наводе се прописи о државној помоћи за санацију контаминираних локација и други прописи о државној помоћи који
су потребни за примену прописа о државној помоћи за санацију контаминираних локација.
У случају прекорачења прописаних нивоа емисија и других активности
које су довеле до деградације животне средине, загађивач је дужан да о
свом трошку уради и реализује санациони план.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Садржина планова
Члан 67.
Акциони и санациони планови садрже нарочито: стање, мере, процену
утицаја на здравље људи у случају угрожене животне средине, носиоце,
начин, динамику и средства за реализацију плана.
Акционе и санационе планове припрема Министарство са министарствима надлежним за одговарајућу област.
Програми и планови аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Члан 68.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе доносе програм
заштите животне средине на својој територији, односно локалне акционе
и санационе планове, у складу са Националним програмом и плановима
из чл. 65. и 66. овог закона и својим интересима и специфичностима.
Две или више јединица локалне самоуправе доносе заједнички програм
заштите животне средине ради смањења негативних утицаја на животну
средину или из разлога економичности (заједничко управљање отпадом,
отпадним водама и сл).
IV. ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Мониторинг
Обезбеђење мониторинга
Члан 69.
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у
оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у
складу са овим и посебним законима.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

283

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине.
Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона.
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који мора бити у складу са програмом из става 3. овог члана.
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
обезбеђују финансијска средства за обављање мониторинга.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Садржина и начин вршења мониторинга
Члан 70.
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну средину, стања животне
средине, мера и активности које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.
Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних
места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију
појава које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне
средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања података, на
основу посебних закона.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Овлашћена организација
Члан 71.
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава
услове у погледу кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог
параметра и СРПС стандарда у области узорковања, мерења, анализа и
поузданости података, у складу са законом.
Брисани су ранији ст. 2, 3. и 4. (види члан 40. Закона – 36/2009-144).
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Мониторинг загађивача
Члан 72.
Оператер постројења, односно комплекса које представља извор емисија и
загађивања животне средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да:
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1) прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења нивоа загађења;
2) обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе
или објекте од посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе.
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију о мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом.
Влада утврђује врсте активности и других појава које су предмет мониторинга, методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове
достављања и чувања података, на основу посебних закона.
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Достављање података
Члан 73.
Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи
дужни су да податке из мониторинга из чл. 70. и 72. овог закона достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
2. Информациони систем и начин достављања података
Информациони систем
Члан 74.
Ради ефикасног идентификовања, класификовања, обраде, праћења и
евиденције природних вредности и управљања животном средином
у Републици Србији успоставља се и води информациони систем заштите
животне средине (у даљем тексту: информациони систем).
Информациони
систем
обезбеђује
формирање,
класификовање, обраду, одржавање, презентацију и дистрибуцију нумеричких, описних и просторних база података о: квалитету медијума животне средине,
праћењу стања и заштити животне средине, законодавним, административним и организационим и стратешким мерама, научно-техничким
информацијама о планским мерама превенције и размену информација
са другим информационим системима и др.
Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине.
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Информациони систем обезбеђује приступ другим информационим
системима и хармонизацију свих релевантних информација и података на
националном и међународном нивоу.
Агенција за заштиту животне средине успоставља и води Национални
метарегистар за информације о животној средини (у даљем тексту: Национални метарегистар) који је саставни део информационог система.
Национални метарегистар је електронска база података и портал ка
постојећим базама и документима са информацијама из области животне
средине различитих органа и организација.
Органи јавне власти дужни су да, у складу са законом, најмање једном
годишње или по потреби, на захтев Министарства, ажурирају податке у
Националном метарегистру.
Агенција за заштиту живтне средине је дужна да обезбеди и одржава
средства за обраду информација о животној средини.
Органи јавне власти из става 7. овог члана одговарају за тачност ажурираних података.
Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања података, као и садржину информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Регистри извора загађивања животне средине
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 75.
Ради праћења квалитативних и квантитативних промена у животној средини и предузимања мера заштите у животној средини воде се национални и локални регистри извора загађивања животне средине у складу са
овим законом.
Национални регистар извора загађивања животне средине води Агенција
за заштиту животне средине.
Локални регистар извора загађивања животне средине води надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Министар по прибављеном мишљењу министра надлежног за послове
водопривреде и рударства и енергетике, прописује методологију за израду
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националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологију
за врсте, начине и рокове прикупљања података.
Загађивач је дужан да о свом трошку доставља прописане податке на начин и у роковима утврђеним у складу са законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Контрола достављања података и контрола тачности достављених
података за Национални регистар извора загађивања
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 75а
Агенција за заштиту животне средине, самостално или у сарадњи са надлежном инспекцијском службом, врши контролу достављања података
за Национални регистар извора загађивања животне средине и контролу
тачности достављених података.
Агенција иницира покретање прекршајних поступака против обвезника
извештавања за Национални регистар извора загађивања, који нису
доставили потребне податке, нису доставили потребне податке на прописан начин и у законском року, или су доставили нетачне податке.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
2. Извештај о стању животне средине

Извештај о стању животне средине
Члан 76.
Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини извештај о стању
животне средине у Републици Србији.
Агенција за заштиту животне средине израђује извештај из става 1. овог
члана на основу прикупљених и доступних података и информација најкасније до 31. маја текуће године.
Надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице
локалне самоуправе дужан је да Агенцији за заштиту животне средине
тромесечно доставља податке за израду извештаја из става 1. овог члана и
то за прво, друго и треће тромесечје најкасније у року од два месеца по
истеку тромесечја, а за последње тромесечје до 31. јануара.
Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
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**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Садржај извештаја о стању животне средине
Члан 77.
Извештај из члана 76. овог закона садржи нарочито податке о:
1) стању и променама стања у животној средини на основу података и
информација добијених праћењем одговарајућих индикатора;
2) спровођењу Стратегије, Националног програма и акционих планова;
3) санационим плановима и другим предузетим мерама;
4) финансирању система заштите животне средине;
5) брисана је (види члан 44. Закона – 36/2009-144);
6) другим подацима значајним за управљање природним вредностима и
заштитом животне средине.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009

V. ИНФОРМИСАЊЕ И УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ
Приступ информацијама
Члан 78.
Државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединице локалне
самоуправе и овлашћене и друге организације дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне
средине, односно о појавама које се прате у оквиру мониторинга нивоа
загађујуће материје и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу
са овим законом и другим прописима.
Приступ информацијама о животној средини остварује се у складу са законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја.
У случају када се захтев односи на информације из члана 3. став 1. тачка
33а) подтачка (2) овог закона, а у вези са процедурама мерења, укључујући
анализе, узорковање и пред-третман узорака, које су коришћене у прикупљању информација, орган јавне власти, уз обавештење о интернет
адреси на којој су информације доступне, тражиоцу/подносиоцу захтева
доставља и обавештење о стандардној процедури која је коришћена.
У случају када орган јавне власти из техничких разлога није у могућности
да информацију о животној средини достави у облику или формату у коме
је тражена, доставиће је у другом облику или формату, уз навођење разлога за такво поступање.
Органи јавне власти су дужни да чувају информације о животној средини
којима располажу или које се чувају у њихово име, у облику или формату
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које је могуће лако репродуковати и који су доступни преко компјутерских
телекомуникација или других електронских средстава.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 79.
Брисан је (види члан 18. Закона - 14/2016-3)
Ширење информација о животној средини
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 80.
Органи јавне власти су дужни да предузимају све неопходне мере и обезбеде да се информације о животној средини које поседују или се чувају у
њихово име активно и систематски шире јавности, посебно путем средстава компјутерске телекомуникационе и/или електронске технологије.
Органи јавне власти су дужни да обезбеде да информације о животној
средини постану постепено доступне у виду електронских база података
које су лако доступне јавности путем јавних телекомуникационих мрежа.
Органи јавне власти су дужни да редовно ажурирају и редовно објављују
односно шире информације о животној средини, а посебно:
1) текстове међународних уговора и споразума, као и прописе у области
заштите животне средине или у вези са њом;
2) стратегије, планове, програме и друга документа која се односе на животну средину;
3) извештаје о спровођењу прописа из области заштите животне средине,
укључујући спровођење међународних уговора, стратешких докумената,
планова и програма у области заштите животне средине, када су их органи јавне власти припремили или их чувају у електронском облику;
4) извештаје о стању животне средине;
5) податке који се добијају на основу мониторинга активности које утичу
или могу утицати на животну средину;
6) дозволе и овлашћења за обављање активности које имају значајан утицај на животну средину;
7) уговоре који су закључени у циљу заштите животне средине;
8) студије о процени утицаја на животну средину и процене ризика које се
односе на чиниоце животне средине, као и одлуке које се доносе у све три
фазе поступка процене утицаја.
Орган јавне власти је дужан да без одлагања обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин о постојању
опасности по живот и здравље људи, животну средину или материјална
добра, без обзира да ли је опасност проузрокована људском активношћу
или је последица природних појава.
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У случају непоступања или неадекватног и неблаговременог поступања у
складу са обавезом из става 4. овог члана, органи јавне власти одговарају
по општим правилима за накнаду штете.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Учешће јавности у одлучивању
Члан 81.
Јавност и заинтересована јавност има право да, у складу са законом, учествује у поступку доношења одлука о:
1) стратешкој процени утицаја планова и програма на животну средину;
2) процени утицаја пројеката чија реализација може довести до загађивања животне средине или представља ризик по животну средину и здравље
људи;
3) одобравању рада нових, односно постојећих постројења;
4) изради, измени, допуни, прегледу и усвајању планова квалитета ваздуха, регионалних и локалних планова управљања отпадом, односно планова управљања опасним отпадом, националног плана за управљање отпадом, програма превенције отпада, акционих планова заштите од буке у
животној средини, као и плана заштите вода од загађивања.
Учешће јавности у погледу стратешке процене утицаја обезбеђује се у
оквиру излагања просторног и урбанистичког плана, односно другог плана или програма из члана 35. овог закона на јавни увид.
Учешће јавности у одлучивању о процени утицаја пројеката на животну
средину спроводи се у оквиру јавне презентације пројекта и јавне расправе.
Учешће јавности у одлучивању о пуштању у рад нових, односно постојећих
постројења спроводи се у току издавања дозволе за интегрисано спречавање и контролу загађивања.
Влада прописује поступак учешћа јавности у поступку доношења одлука о
изради, измени, допуни, прегледу и усвајању планова и програма из става
1. тачка 4) овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Право на правду
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 81а
Заинтересована јавност у поступку остваривања права на здраву животну
средину као странка има право да покреће поступак преиспитивања одлуке пред надлежним органом, односно судом, у складу са законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
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Ограничење учешћа јавности у одлучивању
Члан 82.
Влада може ради заштите интереса одбране и безбедности земље ограничити учешће јавности у доношењу одлука из члана 81. овог закона.
VI. ЕКОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ
Финансирање заштите животне средине
Члан 83.
Република Србија, односно аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, у оквиру својих овлашћења обезбеђују финансирање и
остваривање циљева заштите животне средине, у складу са овим законом.
Средства за заштиту животне средине могу се обезбеђивати и путем донација, кредита, средстава међународне помоћи, средстава страних улагања
намењених за заштиту животне средине, средстава из инструмената, програма и фондова ЕУ, УН и међународних организација.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
1. Врсте економских инструмената
1. 1. Накнада за коришћење природних вредности
Члан 84.
Корисник природне вредности плаћа накнаду за коришћење природних
вредности и сноси трошкове санације и рекултивације деградираног простора, у складу са посебним законом.
Средства остварена од накнаде из става 1. овог члана, приход су буџета
Републике и буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у складу са посебним законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
1. 2. Накнада за загађивање животне средине
Члан 85.
Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
Подручја од посебног интереса*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 85а
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На предлог министарства надлежног за питања животне средине, Влада
утврђује подручја од посебног државног интереса у области заштите животне средине.
Влада прописује критеријуме за утврђивање подручја од посебног државног интереса из става 1.
Престали су да важе ранији ст. 3. и 4. (види члан 278. Закона - 95/2018267)
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Повраћај, ослобађање или смањење накнаде за загађивање животне средине
Члан 86.
Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
Накнада за заштиту и унапређивање животне средине*
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 87.
Престали су да важе ранији ст. 1. и 2. (види члан 278. Закона - 95/2018267)
Накнада из става 1. овог члана прописује се по основу:
1) и 2) престале су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
3) транспорта нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и
полупроизвода хемијских и других опасних материја из индустрије или за
индустрију на територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне средине на подручју од значаја за Републику Србију.
Престали су да важе ранији ст. 4. и 5. (види члан 278. Закона - 95/2018267)
Обвезници плаћања накнаде из става 3. тачка 3) овог члана су власници
теретних возила, односно правна и физичка лица која обављају транспорт
нафте и нафтних деривата, као и сировина, производа и полупроизвода
хемијских и других опасних материја из индустрије или за индустрију на
територији јединице локалне самоуправе са статусом угрожене животне
средине на подручју од значаја за Републику Србију.
Престали су да важе ранији ст. 7-11. (види члан 278. Закона - 95/2018267)
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредбе члана 87. став 3. тачка 3) и став 6.
Закона престају да важе 1. марта 2019. године (види члан 278. Закона 95/2018-267).
Обезбеђење плаћања накнада
Члан 88.
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Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
1. 3. Средства буџета и међународне финансијске помоћи
Средства за финансирање заштите животне средине*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 89.
Финансирање заштите животне средине врши се применом начела „корисник плаћа”, „загађивач плаћа” и начела „одговорности”.
Средства за финансирање заштите животне средине у Републици Србији
обезбеђују се из средстава буџета Републике Србије, буџета аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе, средстава других држава, међународних организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких лица, фондова Европске уније и других међународних фондова, донација, поклона, прилога, помоћи и др.
Средства фондова Европске уније из става 2. Овог члана користе се за финансирање пројеката у складу са акредитованим системом управљања
фондовима Европске уније.
Финансирање инфраструктурних пројеката врши се на основу јединствене
листе приоритетних пројеката, у складу са методологијом за селекцију и
приоритизацију инфраструктурних пројеката.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
1. 4. Зелени фонд Републике Србије
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Зелени фонд Републике Србије*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 90.
Зелени фонд Републике Србије оснива се као буџетски фонд ради евидентирања средстава намењених финансирању припреме, спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине.
Буџетски фонд се оснива на неодређено време, у складу са законом којим
се уређује буџетски систем.
Буџетским фондом управља Министарство.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Средства Зеленог фонда Републике Србије*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 90а
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Средства за финансирање активности из члана 90. став 1. овог закона обезбеђују се из:
1) апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;
2) донација и кредита;
3) других јавних прихода.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Додела средстава*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 90б
Средства Зеленог фонда Републике Србије додељују се корисницима средстава у сврху финансирања заштите и унапређивања животне средине, а
на основу јавног конкурса који објављује Министарство.
Изузетно од става 1. овог члана, средства Зеленог фонда Републике Србије
додељују се корисницима средстава без спровођења јавног конкурса у случају финансирања активности из члана 90в тач. 5a), 16) и 21) овог закона.
Корисници из става 1. овог члана су правна и физичка лица са седиштем,
односно пребивалиштем на територији Републике Србије која испуњавају
услове за доделу средстава на основу јавног конкурса из става 1. овог члана.
Уговор о додели средстава закључује Министарство са корисницима средстава.
Министарство прати, анализира и врши надзор над реализацијом пројеката и коришћењем средстава.
Влада прописује ближе услове које морају да испуњавају корисници средстава, услове и начин расподеле средстава, критеријуме и мерила за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије.
Министар прописује ближе услове за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 76/2018
Коришћење средстава*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 90в
Коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије врши се у складу
са законом, националним програмом заштите животне средине и стратешким документима, као и листом приоритетних инфраструктурних пројеката у области животне средине, и то за:
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1) заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, земљишта и
шума, као и смањење утицаја климатских промена и предузимање мера
адаптације, укључујући заштиту озонског омотача;
2) санацију одлагалишта отпада, смањење настајања отпада, поновну употребу, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада;
3) програме, пројекте и друге инвестиционе и оперативне активности из
области управљања отпадом, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом;
4) увођење чистије производње за рад постројења и обављање активности,
као и за прилагођавање захтевима заштите животне средине;
5) технологије и производе који смањују оптерећење и загађење животне
средине;
5а) за финансирање набавки биолошких, биотехничких и хемијских средстава и препарата, потребних ради сузбијања штетних организама (животињских, биљних и др. ), њихових заједница и станишта, носиоца вируса,
који представљају опасност по здравље људи и животну средину;
6) заштиту и очување биодиверзитета, збрињавање повређених, болесних,
одузетих или заплењених примерака дивље флоре и фауне, укључујући
активне мере заштите као што су реинтродукција, репопулација и одржавање станишта;
7) подстицање одрживог коришћења заштићених подручја;
8) унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту животне средине, посебно за заштиту од буке, као и за израду стратешких карата буке и
акционих планова;
9) подстицање коришћења обновљивих ресурса;
10) подстицање еколошки прихватљивог вида транспорта;
11) подстицање одрживог развоја, осим пројеката унапређења енергетске
ефикасности;
12) оперативни рад и даљи развој мониторинга и информационог система;
13) унапређење система информисања о стању животне средине, праћење
и оцењивање стања животне средине, као и увођење система управљања
животном средином;
14) подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и других активности у области заштите животне средине,
укључујући и демонстрационе активности;
15) финансирање превентивних мера ради спречавања удеса;
16) финансирање интервентних мера у ванредним околностима загађивања животне средине, рекултивацију и санацију загађеног простора у
складу са чланом 66. овог закона;
17) уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана и
збрињавање напуштених извора јонизујућих зрачења непознатог власника, односно корисника;
18) унапређивање и изградњу инфраструктуре за заштиту од јонизујућих и
нејонизујућих зрачења;
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19) рекултивацију и санацију историјског загађења (јаловишта, индустријске депоније и сл. );
20) финансирање програма еколошког образовања и јачања јавне свести о
питањима очувања животне средине и одрживог развоја;
21) припрему и суфинансирање пројеката који се финансирају из претприступне помоћи Европске уније у складу са чланом 89. ст. 3. и 4. овог
закона, као и непредвиђених трошкова везаних за реализацију тих пројеката;
21а) суфинансирање пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи и других финансијских извора који захтевају суфинансирање;
22) финансирање националних контрибуција у складу са ратификованим
међународним конвенцијама и протоколима;
23) развој јавно-приватног партнерства у активностима заштите и унапређивања животне средине;
24) финансирање других активности у складу са законом.
Корисници средстава обавезни су да средства користе наменски, на начин
и у роковима утврђеним уговором о коришћењу средстава.
Ако корисник средстава додељена средства не користи на начин и за намене утврђене уговором, дужан је да ненаменски утрошена средства врати
у буџет Републике Србије, а за нанету штету одговара на начин утврђен
уговором о коришћењу средстава и у складу са општим правилима закона
којим се уређују облигациони односи.
Средствима Зеленог фонда Републике Србије могу се финансирати/суфинансирати и програми, пројекти и друге активности на територији Републике Србије за пројекте из става 1. овог члана, ако их организују и
финансирају међународне организације, финансијске институције и тела
или друга правна лица, као и уколико се организују и финансирају кроз
билатералну помоћ.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 76/2018
Вођење евиденције*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 90г
Министарство је обавезно да води евиденцију обвезника плаћања свих
накнада у области заштите животне средине.
Евиденција из става 1. овог члана обавезно садржи податке о: износу накнаде, доспелости обавезе, обрачуну камате, издатим опоменама и висини
дуга, поступцима принудне наплате и друге податке.
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Обвезник из става 1. овог члана је дужан да пријави Министарству и Агенцији за заштиту животне средине престанак пословања, статусне промене
и/или промене делатности, промену власништва, закупа или другог права
обвезника, почетак рада новог појединачног извора загађивања, као и
датум трајног затварања постојећег извора загађивања.
Пријаву из става 3. овог члана обвезник плаћања накнаде је дужан да
достави у року од 30 дана од дана настанка промене.
Министар прописује садржину, изглед и начин вођења евиденције из става 2. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Послови Фонда
Чл. 91. – 99.
Престали су да важе (види члан 33. Закона – 72/2009-164)
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе*
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 100.
Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе отварају буџетски
фонд у складу са законом којим се уређује буџетски систем.
Буџетски фонд из става 1. Овог члана се финансира из прихода остварених
на територији аутономне покрајине, а за јединице локалне самоуправе по
основу чл. 85, 85а и 87. Овог закона и других извора, у складу са законом.
Средства буџетског фонда користе се за финансирање заштите и унапређивање животне средине, на основу утврђеног програма коришћења средстава буџетског фонда који доноси надлежни орган аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе у складу са акционим и санационим плановима из члана 68. Овог закона, по претходно прибављеној
сагласности Министарства о намени коришћења средстава.
Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе достављају Министарству најкасније до
31. Марта текуће године за претходну годину, односно на захтев Министарства.
Министар прописује образац програма коришћења средстава буџетског
фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начин и рокове њиховог достављања.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
VIII.5. Економске подстицајне мере
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Врсте подстицајних мера
Члан 101.
За правна и физичка лица која примењују технологије, производе и стављају у промет производе чији је утицај повољнији од других сличних, односно који користе обновљиве изворе енергије (сунце, ветар, биогас и др.
), опрему и уређаје који непосредно служе заштити животне средине, могу
се утврдити пореске, царинске и друге олакшице или ослобађања од обавезе плаћања, под условима и на начин утврђен посебним законом.
За потрошаче који организовано враћају коришћене и неупотребљиве
уређаје или њихове делове, производе или њихову амбалажу, произвођаче пластичних кеса – трегерица, оператере постројења за поновну употребу и поновно искоришћење отпада, сакупљаче и друге субјекте у систему
управљања отпадом, могу се утврдити посебне подстицајне мере: подстицаји, субвенције, депозити и њихово рефундирање, под условима и на начин утврђен овим и посебним законом.
Влада прописује врсту, висину, критеријуме, услове и начин доделе подстицајних средстава и класификацију корисника подстицајних средстава
из става 2. Овог члана у сврху доделе подстицајних средстава, узимајући у
обзир класификацију оператера и других субјеката управљања отпадом
прописану законом којим се уређује управљање отпадом.
*Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Корисници подстицајних средстава ИПАРД фондова
*Службени гласник Републике Србије, број 76/2018
Члан 101а
Корисници који остварују право на ИПАРД подстицаје из области пољопривреде и руралног развоја у обавези су да испуне одговарајуће услове
заштите животне средине.
Министар и министар надлежан за послове пољопривреде и руралног
развоја, споразумно прописују услове из става 1. Овог члана, које морају
испунити корисници ИПАРД подстицаја.
*Службени гласник Републике Србије, број 76/2018
VII. ОДГОВОРНОСТ ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Обавезе правних и физичких лица
Члан 102.
Правно и физичко лице дужно је да у обављању своје активности обезбеди
заштиту животне средине, и то:
1) применом и спровођењем прописа о заштити животне средине;
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2) одрживим коришћењем природних ресурса, добара и енергије;
3) увођењем енергетски ефикаснијих технологија и коришћењем обновљивих природних ресурса;
4) употребом производа, процеса, технологија и праксе који мање угрожавају животну средину;
5) предузимањем мера превенције или отклањања последица угрожавања
и штете по животну средину;
6) вођењем евиденције на прописани начин о потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја и енергије, класификацији, карактеристикама и количинама отпада, као и о другим подацима и њихово
достављање надлежним органима;
7) контролом активности и рада постројења који могу представљати ризик
или проузроковати опасност по животну средину и здравље људи;
8) другим мерама у складу са законом.
Мере заштите животне средине из става 1. Овог члана правно и физичко
лице обавља самостално или преко овлашћене организације.
Одговорност за загађивање
Члан 103.
Загађивач који проузрокује загађење животне средине одговара за насталу штету по начелу објективне одговорности.
За загађивање животне средине одговорно је и правно и физичко лице
које је незаконитим или неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине.
Обавеза загађивача
Члан 104.
Загађивач који својим чињењем или нечињењем проузрокује загађивање
животне средине дужан је да, без одлагања, предузме мере утврђене планом заштите од удеса и санационим планом, односно да предузме неопходне мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих
ризика, опасности или санације штете у животној средини.
Ако штета нанета животној средини не може да се санира одговарајућим
мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за накнаду у висини вредности уништеног добра.
Одговорност за штету
Члан 105.
Загађивач је одговоран за штету нанету животној средини и простору и
сноси трошкове процене штете и њеног уклањања, а нарочито:
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1) трошкове хитних интервенција предузетих у време настанка штете, а
неопходних за ограничавање и спречавање ефеката штете по животну
средину, простор и здравље становништва;
2) директне и индиректне трошкове санације, установљавања новог стања
или обнављања претходног стања животне средине и простора, као и мониторинг ефеката санације и ефеката штете по животну средину;
3) трошкове спречавања настанка исте или сличне штете по животну средину и простор;
4) трошкове накнаде лицима директно угроженим штетом по животну
средину и простор.
Загађивач је дужан да пружи финансијске или друге врсте гаранција за
обезбеђење плаћања накнаде трошкова из става 1. Овог члана, у току и
после обављања активности.
Влада прописује врсту гаранција из става 2. Овог члана, висину средстава
и време трајања гаранције коју обезбеђују загађивачи.
Обавеза осигурања
Члан 106.
Загађивач чије постројење или активност представља висок степен опасности по здравље људи и животну средину мора се осигурати од одговорности за случај штете причињене трећим лицима услед удеса.
Накнада штете
Члан 107.
Свако ко претрпи штету има право на накнаду штете.
Захтев за накнаду штете може се поднети непосредно загађивачу или осигуравачу, односно финансијском гаранту загађивача код кога је настао
удес, ако такав осигуравач, односно финансијски гарант постоји.
Ако је више загађивача одговорно за штету нанету животној средини, а
удео појединих загађивача није могуће одредити, трошкове сносе солидарно и посебно.
Покретање поступка за накнаду штете застарева за три године од када је
оштећеник сазнао за штету и учиниоца штете. У сваком случају ово
потраживање застарева за 20 година од када је штета настала.
Поступак пред судом за накнаду штете је хитан.
Република Србија задржава право на накнаду штете ако нема других лица
која имају то право.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Сходна примена закона
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Члан 108.
На питања о одговорности за штете нанете животној средини која нису
посебно уређена овим законом примењују се општа правила Закона о
облигационим односима.
VIII. НАДЗОР
Инспекцијски надзор
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 109.
Надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу
овог закона врши Министарство, ако овим законом није другачије прописано.
Инспекцијски надзор врши Министарство преко инспектора за заштиту
животне средине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.
Аутономна покрајина врши инспекцијски надзор над извршавањем
послова поверених овим законом и прописа донетих на основу овог закона.
Јединица локалне самоуправе врши инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом и прописа донетих на основу овог
закона.
Надзор над радом
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 109а
Министарство врши надзор над радом Агенције за заштиту животне средине, органа надлежних за заштиту животне средине аутономне покрајине и надлежних органа јединице локалне самоуправе, као и овлашћених
правних лица, у вршењу поверених послова.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Права и дужности инспектора
Члан 110.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да утврђује:
1) да ли се управљање, односно одрживо коришћење и заштита природних ресурса и добара врши према стратешким документима и условима и
мерама утврђеним у складу са овим законом;
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2) да ли се сакупљање или стављање у промет дивље флоре и фауне, њихових развојних облика и делова врши у складу са прописаним условима;
3) да ли се увоз, извоз и транзит угрожених и заштићених врста дивље
флоре и фауне, њихових развојних облика и делова врши у складу са прописаним условима;
4) да ли се спроводе мере и услови заштите животне средине у планирању
и изградњи;
5) да ли су испуњени захтеви квалитета животне средине и емисије;
6) да ли су испуњени услови за рад постројења и обављање активности;
7) брисана је (види члан 26. Закона - 14/2016-3)
8) брисана је (види члан 26. Закона - 14/2016-3)
9) да ли се домаће или увезене технологије или процеси примењују, односно производња и стављање у промет производа, полупроизвода и сировина врши у складу са прописаним нормама заштите животне средине;
10) да ли се примењују прописане забране производње и промета одређених производа и вршења одређених активности;
11) да ли се еколошки знак за производе, процесе или услуге користи на
прописан начин;
12) да ли се увоз и извоз супстанци које оштећују озонски омотач врши у
складу са овим законом;
13) да ли се увоз, извоз и транзит отпада врши у складу са овим законом;
14) да ли се са опасним материјама у производњи, употреби,, промету,
преради, складиштењу и одлагању поступа у складу са прописаним мерама;
14а) да ли оператер има прописана документа и да ли предузима мере за
спречавање хемијског удеса и ограничавања утицаја тог удеса на живот и
здравље људи и животну средину утврђене тим документима;
15) да ли се спроводе Национални програм, акциони и санациони планови;
16) да ли се спроводи мониторинг стања животне средине;
16а) да ли је донет акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, са утврђеним роковима за њихово постепено достизање и да ли се поступа сагласно том акционом плану, у складу са чланом 23. овог закона;
17) да ли се води информациони систем и регистар извора загађивања
животне средине;
18) да ли се средства фонда наменски користе;
19) да ли се спроводе обавезе из ратификованих међународних уговора у
области заштите животне средине;
19а) идентитет субјекта надзора и других лица на основу личне карте, пасоша и других исправа;
20) да ли се спроводе друге прописане мере и услови заштите животне
средине.
Контролу увоза, извоза или транзита из става 1. овог члана
врши повремено републички инспектор на граници.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
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**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Овлашћења инспектора
Члан 111.
У вршењу послова из члана 110. овог закона инспектор је овлашћен да:
1) нареди у одређеном року отклањање неправилности у спровођењу
мера заштите, рекултивације и санације животне средине при коришћењу
природних ресурса и добара;
2) забрани коришћење или употребу природних ресурса без или противно сагласности на пројекат заштите и санације животне средине током
и после коришћења ресурса и наложи санацију, односно предузимање
других одговарајућих мера заштите у складу са чланом 15. овог закона;
2а) наложи израду пројекта санације и ремедијације и спровођење санације и ремедијације у складу са чланом 16. овог закона;
2б) забрани санацију и ремедијацију без добијене сагласности на пројекат;
2в) наложи да се донесе акциони план за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, да се у њему утврде
рокови за њихово постепено достизање и да наложи поступање сагласно
том акционом плану, у складу са чланом 23. овог закона;
3) забрани уношење и гајење флоре и фауне иностраног порекла ради
слободног насељавања у природи, а које би могле угрозити аутохтоне
врсте и њихово распрострањење;
4) забрани уништавање или оштећивање дивље флоре и фауне и њихових станишта;
5) забрани сакупљање или стављање у промет дивље флоре и фауне,
њихових развојних облика и делова без дозволе;
6) забрани увоз и извоз угрожених и заштићених врста дивље флоре и
фауне, њихових развојних облика и делова чији је промет забрањен међународним уговорима;
7) забрани увоз и извоз угрожених и заштићених врста дивље флоре и
фауне, њихових развојних облика и делова чији је промет дозвољен ако се
врши без дозволе;
8) забрани изградњу и употребу постројења, односно комплекса и обављање активности ако нису испуњени прописани захтеви и нормативи у
погледу емисије и нивоа загађујућих материја, ако немају одговарајућу и
исправну опрему и уређаје којима се смањује или спречава емисија загађујућих материја или енергије или ако нису предузете друге мере и услови
заштите животне средине;
9) забрани производњу и промет превозних средстава која не испуњавају услове у погледу емисије за мобилне изворе загађивања;
10) забрани испуштање загађујућих и опасних материја, отпадних вода
или енергије у ваздух, воду и земљиште на начин и у количинама, односно концентрацијама или нивоима изнад прописаних;
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11) брисана је (види члан 27. Закона - 14/2016-3)
12) забрани рад, употребу или коришћење технологије, технолошког
процеса, које по одредбама овог закона нису дозвољене;
13) забрани употребу или коришћење производа, полупроизвода или
сировина које по одредбама овог закона нису дозвољене;
14) наложи да се у случају сумње одређена технологија, складиштење,
технолошки процес, производ, полупроизвод или сировина испитају у
погледу могућег штетног утицаја на животну средину и привремено забрани њихову употребу или коришћење док се резултати испитивања не
доставе на увид;
15) обустави рад уређаја док се не испита ефикасност уређаја који служе
за уклањање или пречишћавање загађујућих материја за које нису прописане граничне вредности;
16) забрани стављање у промет сировина, полупроизвода или производа који немају видљиву ознаку о могућој штетности по животну средину;
16а) наложи достављање Министарству и Агенцији за заштиту животне
средине података из члана 90г став 3. овог закона;
17) забрани коришћење еколошког знака противно одредбама овог закона;
18) забрани увоз опасног отпада, у складу са законoм;
19) забрани увоз, извоз и транзит отпада супротно одредбама овог закона и нареди да се врати пошиљаоцу;
20) забрани рад севесо постројења, односно комплекса када се мере
предвиђене у Политици превенције удеса или Извештају о безбедности
или Плану заштите од удеса не спроводе или се недовољно спроводе;
21) нареди израду Политике превенције удеса или Извештаја о безбедности или Плана заштите од удеса и предузимање одговарајућих превентивних и других мера заштите животне средине од опасних материја, у
складу са овим законом;
21а) нареди да се документ Политике превенције удеса усагласи са чланом 58а овог закона;
22) забрани рад севесо постројења, односно комплекса ако у одређеном
року није достављено Обавештење, Политика превенције удеса или
Извештај о безбедности или План заштите од удеса;
23) у случају удеса нареди предузимање интервентних мера и поступака реаговања на удес, спровођење мера у складу са Планом заштите од
удеса, ангажовање људи, средстава и предузимање мера санације и спречавања ширења загађења од хемијског удеса;
24) нареди обављање мониторинга на прописан начин;
25) нареди спровођење мера заштите животне средине, у складу са овим законом;
26) забрани располагање средствима са рачуна правног лица, предузетника и физичког лица на основу извршног закључка;
27) узима узорке земљишта, вода, отпада, ваздуха преко овлашћене
организације;
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28) у поступку принудног извршења решења изврши печаћење просторија, постројења, односно комплекса, опреме или простора због којих је
дошло или је могло доћи до загађивања или оштећивања животне средине, у складу са законом;
29) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.
На решења инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба,
ако овим законом није друкчије прописано.
Жалба из става 2. овог члана изјављује се надлежном органу у року од
15 дана од дана пријема решења и не задржава извршење решења.
Решење инспектора из става 1. тач. 6), 7), 19) и 20) овог члана је коначно.
Против решења из става 4. овог члана може се водити управни спор.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 112.
У вршењу послова из чл. 110. и 111. овог закона инспектор може привремено одузети предмете, робу или уређаје чија употреба није дозвољена
или који су настали, односно којима су извршене недозвољене радње.
У случају да је инспектор привремено одузео робу која је стечена противзаконитом радњом, а која је подложна кварењу или се не може на одговарајући начин збринути или ако њено чување захтева веће трошкове, продаје се, на начин утврђен законом, а остварена средства приход су буџета
Републике Србије.
У вршењу надзора над применом мера заштите животне средине инспектор има и овлашћења и дужности утврђене посебним законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 113.
Ако у току вршења инспекцијског надзора инспектор оцени да су поред
повреде овог закона повређени и други закони и прописи којима се уређују питања од значаја за заштиту животне средине или појединог њеног
дела, дужан је, поред предузимања мера за које је овлашћен, да обавести
други надлежни орган.
Други надлежни инспекцијски орган о предузетим мерама извештава
инспектора.
У случајевима када инспектор утврди такве повреде закона за које су истовремено прописане и надлежности других инспекцијских органа, обавезан је да, без одлагања, обавести министра како би се заједнички извршио
надзор и предузеле одговарајуће мере.
Члан 114.
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По жалби на првостепено решење надлежног општинског, односно градског органа, односно органа града Београд, које је донето у вршењу поверених послова решава министар.
По жалби против првостепеног решења надлежног општинског, односно
градског органа са територије аутономне покрајине донетог у вршењу поверених послова решава надлежни орган аутономне покрајине.
По жалби на првостепено решење подручне јединице Министарства решава министар.
По жалби на првостепено решење надлежног органа аутономне покрајине, решава министар.
По жалби против првостепеног решења Министарства, решава Влада.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 115.
Инспектор има службену легитимацију, ознаку и одговарајућу опрему.
Министар прописује образац службене легитимације, изглед и садржину
ознаке и врсту опреме.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
1. Привредни преступи

Члан 116.
Новчаном казном од 1. 500. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:
1) користи природне ресурсе или добра, без сагласности Министарства (члан 15. став 3);
2) не изврши ремедијацију или на други начин не санира деградирану
животну средину (члан 16. став 1);
3) врши ремедијацију или на други начин санира деградирану животну
средину, без сагласности Министарства (члан 16. став 2);
3а) не донесе акциони план за постепено достизање граничних вредности
емисије загађујућих материја у воде и у њему не утврди рокове за њихово
постепено достизање (члан 23. став 3);
3б) не поступа у складу са акционим планом за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде (члан 23. став 3);
4) сакупља или ставља у промет одређене врсте дивље флоре и фауне, њихове развојне облике и делове, без дозволе Министарства, односно
супротно условима утврђеним у дозволи (члан 27. став 4);
5) прекогранични промет примерака дивље флоре и фауне (увоз, извоз,
унос, износ, поновни извоз) и њихових развојних облика и делова врши
без дозволе, односно исправе коју издаје Министарство (члан 28. став 2);
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6) при управљању опасним материјама не предузима све потребне превентивне, заштитне, сигурносне и санационе мере (члан 29. став 2);
7) изгради и употребљава постројења, односно комплексе и обавља активности ако нису испуњене прописане граничне вредности емисије и нивоа
загађујућих материја, услови у погледу опреме и уређаја којима се смањује
или спречава емисија загађујућих материја или енергије, као и ако нису
предузете друге мере и радње за обезбеђење прописаних услова заштите
животне средине (члан 40. став 1);
8) испушта загађујуће и опасне материје, отпадне воде или емитује енергију у ваздух, воду или земљиште на начин и у количинама, односно концентрацијама или нивоима изнад прописаних (члан 40. став 2);
9) примењује домаћу или увозну технологију или процес, односно производи, складишти и ставља у промет производе који не испуњавају захтеве
у погледу животне средине, односно захтеве квалитета производа или је
технологија, процес, производ, полупроизвод или сировина забрањена у
земљи извознику (члан 51. став 1);
10) употребљава уређаје који служе за уклањање или пречишћавање загађујућих материја за које технички захтеви нису утврђени техничким прописима супротно члану 51. став 4. овог закона;
11) увози опасан отпад (члан 57. став 1);
12) увози, извози или врши транзит отпада без дозволе Министарства
(члан 57. став 3);
13) не поступа у складу са одредбама члана 58. став 1. овог закона;
14) не поступи у складу са чланом 60ј овог закона;
15) не предузима мере санације о свом трошку (члан 63. став 1);
16) не изради или не реализује санациони план из члана 66. став 4. овог
закона;
17) не осигура се за случај штете причињене трећим лицима услед удеса
(члан 106).
За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, а највише до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или
вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 100. 000 до 200. 000 динара.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
2. Прекршаји
3.
Члан 117.
Новчаном казном од 500. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
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1) производи и/или ставља у промет превозна средства која не испуњавају
услове у погледу емисије за мобилне изворе загађивања (члан 40. став 3);
2) брисана је (види члан 29. Закона - 14/2016-3)
3) на декларацији сировине, полупроизвода или производа не упозори на
загађење животне средине и штету по здравље људи које сировина, полупроизвод или производ, односно њихово паковање узрокује или може
узроковати у животној средини (члан 52. став 1);
4) употребљава еколошки знак супротно одредбама члана 53. овог закона;
5) не достави Обавештење из члана 59. став 1. овог закона;
6) не достави Извештај о безбедности и План заштите од удеса Министарству са подацима из члана 60а овог закона;
7) не поступи у складу са чланом 60в овог закона;
8) не поступи у складу са чланом 60ј овог закона;
9) врши мониторинг без овлашћења (члан 71. став 1);
10) не врши мониторинг и праћење других утицаја на стање животне средине (члан 72);
11) не доставља податке из мониторинга на прописан начин (члан 73);
12) не доставља податке од значаја за вођење регистра извора загађивања
животне средине на прописан начин (члан 75. став 5);
12а) не достави Министарству и Агенцији за заштиту животне средине
податке из члана 90г став 3. овог закона;
13) не омогући инспектору обављање контроле, односно не поступи по
решењу инспектора (члан 111).
За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности
робе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до три године, а одговорном
лицу да врши одређене послове у трајању до једне године.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 117а
Новчаном казном од 250. 000 до 500. 000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1) користи природне ресурсе и добра, без сагласности Министарства (члан
15. став 3);
2) не изврши ремедијацију или на други начин не санира деградирану
животну средину (члан 16. став 1);
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3) врши ремедијацију или на други начин санира деградирану животну
средину, без сагласности Министарства (члан 16. став 2);
3а) не донесе акциони план за постепено достизање граничних вредности
емисије загађујућих материја у воде и у њему не утврди рокове за постепено достизање граничних вредности (члан 23. став 3);
3б) не поступа у складу са акционим планом за постепено достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде (члан 23. став 3);
4) сакупља или ставља у промет одређене врсте дивље флоре и фауне, њихове развојне облике и делове, без дозволе Министарства, односно
супротно условима утврђеним у дозволи (члан 27. став 4);
5) прекогранични промет примерака дивље флоре и фауне (увоз, извоз,
унос, износ, поновни извоз) и њихових развојних облика и делова врши
без дозволе, односно исправе коју издаје Министарство (члан 28. став 2);
6) производи и/или ставља у промет превозна средства која не испуњавају
услове у погледу емисије за мобилне изворе загађивања (члан 40. став 3);
7) на декларацији сировине, полупроизвода или производа не упозори на
загађење животне средине и штету по здравље људи које сировина, полупроизвод или производ, односно њихово паковање узрокује или може
узроковати у животној средини (члан 52. став 1);
8) не поступа у складу са одредбама члана 58. став 1. овог закона;
9) не достави Обавештење из члана 59. овог закона;
10) не достави Извештај о безбедности и План заштите од удеса Министарству са подацима из члана 60а овог закона;
11) не поступи у складу са чланом 60в овог закона;
12) не поступи у складу са чланом 60ј овог закона;
13) врши мониторинг без овлашћења (члан 71. став 1);
14) не врши мониторинг и праћење других утицаја на стање животне средине (члан 72);
15) не доставља податке из мониторинга на прописан начин (члан 73);
16) не доставља податке од значаја за вођење регистра извора загађивања
животне средине на прописан начин (члан 75. став 5);
16а) не достави Министарству и Агенцији за заштиту животне средине
податке из члана 90г став 3. овог закона;
17) не омогући инспектору обављање контроле, односно не поступи по
решењу инспектора (члан 111).
За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна мера забране вршења делатности у трајању до три године.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 118.
Новчаном казном од 5. 000 до 50. 000 динара или казном затвора до 30
дана казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) узнемирава, злоставља, озлеђује и уништава дивљу фауну, односно разара њена станишта (члан 27. став 2);
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2) уништава, кида или на други начин пустоши дивљу флору, односно
уништава и разара њена станишта (члан 27. став 3);
3) сакупља или ставља у промет одређене врсте дивље флоре и фауне, њихове развојне облике и делове, без дозволе Министарства, односно
супротно условима утврђеним у дозволи (члан 27. став 4);
4) извози или увози заштићене врсте дивље флоре и фауне, њихове развојне облике и делове, без дозволе Министарства (члан 28. став 1).
Брисан је ранији став 2. (види члан 31. Закона - 14/2016-3)
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 118а
Новчаном казном у износу од 5. 000 динара казниће се за прекршај родитељ, старалац, односно одговорно лице у органу старатељства, ако због
пропуштања дужног надзора над малолетником, малолетник учини прекршај из члана 118. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
Члан 119.
Брисан је (види члан 69. Закона – 36/2009-144).
Члан 120.
Новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу управе, односно јединици локалне самоуправе,
односно организацији која врши јавна овлашћења ако:
1) изда одобрење за коришћење природног ресурса или добра, без сагласности Министарства (члан 15. став 1);
2) изда сагласност на пројекат санације и ремедијације који је израђен
супротно прописаној садржини пројеката санације и ремедијације, без
спровођења прописаног поступка за давање сагласности на пројекат,
супротно прописаним условима за давањe сагласности на пројекат, као и
без прописане документације која се подноси уз захтев за давање сагласности (члан 16);
3) изда дозволу без прибављеног мишљења организације надлежне за
заштиту природе (члан 27. став 4);
4) изда дозволу, односно исправу без прописане документације или не
води регистар издатих дозвола на прописан начин (члан 28);
5) припреми просторни или урбанистички план без услова за обезбеђење
мера заштите животне средине из члана 34. овог закона;
6) не обавештава јавност и не донесе акт о увођењу посебних мера у случајевима из члана 42. став 1. овог закона;
7) брисана је (види члан 32. Закона - 14/2016-3)
8) не води евиденцију издатих потврда ради укључивања у систем EMAS
(члан 44. став 9);
9) брисана је (види члан 32. Закона - 14/2016-3)
10) не донесе екстерне планове из члана 61. овог закона;
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11) не прогласи стање угрожености животне средине и не обавештава јавност о предузетим мерама (члан 62);
11а) не донесе акциони, односно санациони план (члан 68);
12) не врши мониторинг (члан 69);
13) не доставља податке из мониторинга на прописан начин (члан 73);
14) не води информациони систем заштите животне средине (члан 74);
15) не води регистар извора загађивања животне средине (члан 75. став 2);
16) не поступа у складу са чл. 78, 80. и 81. овог закона;
16а) не достави Министарству и Агенцији за заштиту животне средине
податке из члана 90г став 3. овог закона;
16б) не достави извештај из члана 100. став 4. овог закона.
17) престала је да важи (види члан 33. Закона – 72/2009-164)
18) престала је да важи (види члан 33. Закона – 72/2009-164)
За прекршај из става 1. овог члана одговорном лицу у органу управе, односно јединици локалне самоуправе, односно организацији која врши јавна
овлашћења може се уз изречену казну изрећи и заштитна мера забране
вршења одређених послова у трајању до једне године.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
**Службени гласник Републике Србије, број 14/2016
Члан 121.
За прекршај из чл. 117, 117а, 118. и 118а овог закона може се уз казну изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење прекршаја, односно који су настали или прибављени
извршавањем прекршаја.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2009
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 122.
Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 123.
Народна скупштина донеће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона:
1) Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара из члана 12. овог закона;
2) Национални програм заштите животне средине из члана 64. овог закона.
Члан 124.
Влада ће донети, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, акт из члана 43. став 3. овог закона, а у року од две године од дана
ступања на снагу овог закона акционе планове из члана 65. овог закона,
као и програм из члана 69. став 3. овог закона.
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До доношења Стратегије и националних акционих планова, основу за коришћење природних ресурса и добара чине основе природних ресурса
(водопривредна, шумска, геолошка, минерално-сировинска, педолошка,
пољопривредна, заштита простора и друге еколошко-просторне основе)
као посебни документи о потенцијалима природног ресурса, односно
добра који се израђују или иновирају на основу утврђених или процењених биланса и других категорија у складу са Просторним планом Републике Србије и другим просторним и урбанистичким плановима.
Члан 125.
Фонд за заштиту животне средине почиње са радом најкасније у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 126.
Председника и чланове управног и надзорног одбора, као и директора
Фонда, Влада ће именовати у року од 60 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Управни одбор донеће статут Фонда у року од 30 дана од дана именовања.
Члан 127.
Одредбе закона и других прописа којима се уређује управљање природним ресурсима и добрима, као и планирање и изградња, а које су у
супротности са овим законом неће се примењивати.
Члан 128.
До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона примењиваће
се прописи донети на основу:
1) Закона о основама заштите животне средине („Службени лист СРЈ”, бр.
24/98, 24/99 и 44/99);
2) Закона о заштити животне средине (Службени гласник Републике
Србије, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95).
Члан 129.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи:
1) Закон о основама заштите животне средине („Службени лист СРЈ”, бр.
24/98, 24/99 и 44/99);
2) Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95) осим одредаба којима се
уређује заштита ваздуха, заштита природних добара и заштита од буке.
Члан 130.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У “ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ “ ЗАКОНА
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Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине:
Службени гласник Републике Србије, број 36/2009-144
Члан 72.
Акт из члана 5. став 3. и члана 18. став 1. овог закона Влада ће донети у
року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Акт из члана 51. ст. 2. и 3. и члана 52. став 7. овог закона Влада ће донети у
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Влада ће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона:
1) Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара;
2) Национални програм заштите животне средине.
Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона
донети акте из члана 4. став 3, члана 5. став 4, члана 7. став 3, члана 20.
став 3, члана 22. став 3, члана 26. став 1, члана 29. став 2, члана 30. став 4,
члана 31. став 2, члана 32. став 6, члана 35. став 7. и члана 42. став 4. овог
закона.
Члан 73.
Јединице локалне самоуправе дужне су да:
1) отворе буџетски фонд у складу са законом којим се уређује буџетски
систем до 31. децембра 2009. године;
2) ускладе важеће прописе о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине до 31. децембра 2009. године.
Престао је да важи ранији став 2. (види Одлуку УС - 43/2011-88).
Члан 75.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине:
Службени гласник Републике Србије, број 14/2016-3
Члан 33.
Правна лица и предузетници који испуштају своје отпадне воде у реципијент или јавну канализацију, осим постројења која подлежу издавању
интегрисаних дозвола, дужни су да донесу акциони план из члана 6. овог
закона, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Аутономна покрајина, односно јединице локалне самоуправе дужне су да
донесу програм заштите животне средине, акционе, односно санационе
планове из члана 68. Закона о заштити животне средине у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

313

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Члан 34.
Прописи који се доносе на основу овог закона донеће се у року од годину
дана од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења прописа на основу овог закона примењиваће се прописи
донети на основу Закона о заштити животне средине (Службени гласник
Републике Србије, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и
43/11 – УС).
Члан 35.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 22. и 23. овог закона, које
се примењују од 1. јануара 2017. године.
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4. Закон о заштити становништва од заразних болести
Слубени гласник Рeпублике Србије, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се заштита становништва од заразних болести и
посебна здравствена питања, одређују се заразне болести које угрожавају
здравље становништва Републике Србије и чије спречавање и сузбијање је
од општег интереса за Републику Србију, спровођење епидемиолошког
надзора и мера, начин њиховог спровођења и обезбеђивање средстава за
њихово спровођење, вршење надзора над извршавањем овог закона, као и
друга питања од значаја за заштиту становништва од заразних болести.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) заразна болест је болест изазвана специфичним узрочним агенсом
која настаје као последица преноса агенса или његових токсичних продуката са заражене особе или другог резервоара на осетљивог домаћина,
било директно са особе на особу или индиректно преко загађене хране,
воде, предмета опште употребе, прелазног домаћина, вектора или неживе
средине, те разменом течности која је контаминирана узрочником заразе;
2) узрочник заразне болести је патогени микроорганизам, његов токсични продукт или прион;
3) контакт је особа која је била изложена случају заразне болести или
животињи или загађеној животној средини на такав начин да је постојала
могућност заражавања;
4) резервоар инфекције је свака особа, животиња, инсект или други
зглавкар, биљка, земљиште, вода или супстанца, као и њихова комбинација, у којој узрочник заразне болести нормално живи и размножава се,
од кога му примарно зависи преживљавање, и где се размножава на такав
начин да се може пренети на осетљиву особу;
5) извор инфекције је особа, животиња, ствар или супстанца са које се
узрочник преноси на осетљиву особу;
6) носилац узрочника заразне болести је особа или животиња која носи узрочнике заразне болести, а нема присутне симптоме и знаке болести
и представља резервоар инфекције;
7) епидемија заразне болести је oбoлевање oд зaрaзнe бoлeсти
нeуoбичajeно пo брojу случajeвa, врeмeну, мeсту и зaхвaћeнoј популацији
или нeуoбичajeнo пoвeћaњe брoja oбoлелих са кoмпликaциjaмa или смртним исхoдoм, кao и пojaва два или вишe мeђусoбнo пoвeзaних случајева
зaрaзнe бoлeсти кoja сe никaдa или вишe гoдинa није пojaвљивaлa нa
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jeднoм пoдручjу или пojaвa вeћeг брoja oбoљења чиjи je узрoчник
нeпoзнaт, a прaти их фeбрилнo стaњe;
8) епидемија од већег епидемиолошког значаја означава појаву
тешких клиничких облика заразних болести и/или смрти од заразне болести, при чему постоји опасност од настанка тежих економских и друштвених последица, прекограничног преношења болести, као и поновна
појава случајева одстрањене или искорењене заразне болести;
9) пандемија заразне болести је оболевање од заразне болести која
прелази државне границе и шири се на већи део света или свет у целини,
угрожавајући људе у свим захваћеним подручјима;
10) зaрaжeним пoдручjeм смaтрa сe пoдручje нa кojeм пoстojи jeдaн
или вишe извoрa зaрaзe и нa кoме пoстoje услови зa нaстaнaк и ширeњe
зaрaзe;
11) угрoжeним пoдручjeм смaтрa сe пoдручje нa кoje сe мoжe прeнeти
зaрaзнa бoлeст сa зaрaжeнoг пoдручja и нa кoме пoстoje услови зa ширeњe
зaрaзe;
11а) државе са неповољном епидемиолошком ситуацијом су државе
захваћене епидемијом заразне болести, а које су, ради заштите од уношења заразе на територију Републике Србије, одређене актом министра надлежног за послове здравља, на предлог Завода;
12) eпидемиолошки надзор представља стално систематско прикупљање података о заразним болестима, инфекцијама удруженим са здравственом заштитом, антимикробном резистенцијом, факторима који
доприносе њиховом настанку и преношењу, ефектима мера за њихово
спречавање и сузбијање, обраду, анализу и тумачење прикупљених података, као и упућивање повратне информације учесницима у прикупљању
података, информисање стручне и друге јавности а у циљу спречавања
појаве, као и сузбијања заразних болести, инфекција удружених са здравственом заштитом и антимикробне резистенције;
13) епидемиолошко испитивање заразних болести је прикупљање и
анализа података о факторима који су допринели настанку утврђене заразне болести;
14) епидемиолошко истраживање је примена епидемиолошких метода у циљу утврђивања околности које су довеле до појаве епидемије заразне болести, откривања резервоара, извора и путева преношења, као и
ризика за даље ширење епидемије у популацији;
15) истраживање епидемије је епидемиолошки рад у циљу разјашњавања и сузбијања епидемије;
16) тражење контаката је мера која се спроводи како би се нашле особе које су у ризику од развијања болести или су већ развиле болест;
17) здравствени надзор означава здравствене прегледе и епидемиолошко испитивање лица која су била у контакту са оболелом особом
и/или клицоношом од заразне болести, или су боравила у жаришту заразне болести;
18) спречавање појаве заразне болести јесте скуп мера које се стално
спроводе у циљу предупређивања појаве инфекције или заразне болести;
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19) сузбијање заразне болести јесте скуп мера које се спроводе против
већ присутне заразне болести, у циљу смањења њене учесталости;
19а) личнa заштитa од инфекције је дужност сваког појединца да предузима мере личне заштите сопственог здравља и живота у складу са природом болести, а услед непридржавања којих може доћи до угрожавања
здравља и живота других лица од заразне болести;
20) систем раног узбуњивања је свеобухватан систем надзора над заразним болестима и одговарајућим синдромима инфективне етиологије у
циљу брзог откривања новооболелих, упозоравања и предузимања хитних
мера под условима дефинисаним Међународним здравственим правилником;
21) имунизација је превентивна мера заштите особа од заразних болести давањем вакцина и/или имуноглобулина хуманог порекла, имунобиолошких препарата који садрже специфична антитела и моноклонских
антитела;
22) хемиопрофилакса је давање лекова здравим особама у циљу спречавања настанка заразне болести;
23) одстрањивање (елиминација) одређене заразне болести јесте
одсуство клинички испољене болести на одређеној територији у условима
постојања агенса, уз спровођење надзора ради откривања уноса те заразне
болести из других земаља и мера ради спречавања њеног преношења;
24) искорењивање (ерадикација) одређене заразне болести је потпуно
одсуство болести и проузроковача те болести на одређеној територији уз
спровођење надзора ради откривања уноса из других земаља;
25) изолација је противепидемијска мера издвaјања, током периода
заразности, инфицираних особа на таква места и под таквим условима да
се спречи или ограничи директни, односно индиректни пренос инфективног агенса с инфицираних особа на особе које су осетљиве или могу да
пренесу агенс другима;
25а) кућна изолација је противепидемијска мера издвајања, у кућним
условима, инфицираних особа без симптома или са манифестном болешћу која не захтева лечење у болници, током периода заразности, на
начин да се спречи или ограничи директни, односно индиректни пренос,
односно могући пренос инфективног агенса на друге особе;
26) карантин је мера ограничавања активности „контаката”, тј. здравих особа и животиња које су биле изложене случају заразне болести током периода његове заразности, са циљем да се спречи ширење заразне
болести;
26а) карантин у кућним условима је мера ограничавања активности
ради праћења здравственог стања контаката, тј. здравих особа које су биле
изложене случају заразне болести током периода његове заразности, са
циљем да се спречи ширење заразне болести;
27) дезинфекција у ширем смислу представља скуп поступака којима
се ефикасно уклањају, онеспособљавају или уништавају микроорганизми
у тој мери да нису способни да изазову инфекцију. Дезинфекција у ужем
смислу представља смањење броја микроорганизама испод инфективне

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

317

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

дозе, односно уништавање или ослабљивање патогених микроорганизама;
28) дезинсекција је скуп мера за уништавање инсеката и других
зглавкара који могу да преносе узрочнике заразне болести;
29) дератизација је скуп мера за уништавање глодара који могу да
преносе узрочнике заразне болести;
30) ванредна ситуација, односно догађај је стање када су ризици и
претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима
и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити
или отклонити редовним деловањем, па је неопходно применити посебне
мере;
31) здравствено образовање је процес помоћу кога се појединци и групе људи уче да се понашају на начин усмерен ка унапређењу, одржавању и
успостављању здравља;
32) јавном службом у смислу овог закона сматрају се установе, предузећа и други облици организовања који обављају делатности, односно
послове којима се обезбеђује остваривање права грађана у области образовања, науке, културе, јавног информисања, ПТТ саобраћаја и сл.;
33) јавно здравствена мера је одлука или активност која има за циљ
спречавање, праћење или сузбијање озбиљних ризика по јавно здравље
или ублажавање њиховог утицаја на јавно здравље;
34) озбиљна прекогранична претња здрављу је по живот опасна или
на други начин озбиљна опасност по здравље биолошког, хемијског, еколошког или непознатог порекла која се шири или подразумева значајан
ризик од прекограничног ширења и која може захтевати координирано
међународно реаговање како би се осигурао висок ниво заштите здравља
становништва;
35) референтна лабораторија је лабораторија која обавља послове
здравствене заштите од општег интереса утврђене законом, и то: дијагностиковање, потврђивање и типизацију узрочника заразних обољења, у
складу са својим предвиђеним активностима, a део је националне мреже
за јавно здравље, успостављене ради лабораторијске подршке систему
епидемиолошког надзора, упозоравања и одговора на националном нивоу
(у складу са документом WHO /CDS/CR/LAB/2004);
36) болничка инфекција (инфекција повезана са здравственом заштитом) је инфекција пацијента или особља у здравственој установи, приватној пракси и социјалној установи у којој се обавља и здравствена делатност, настала у вези са излагањем здравственим процедурама, лечењем или другим поступцима, а као резултат реакције организма на присуство узрочника заразне болести, а која није била присутна нити је пацијент био у инкубацији приликом пријема;
37) дефиниција случаја је скуп договорених дијагностичких критеријума (клинички, лабораторијски и/или епидемиолошки) који морају бити
испуњени да би се нека особа означила сумњивим, вероватним или
потврђеним случајем одређене заразне болести у одређеној популацији;
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38) предмети опште употребе су посуђе, прибор, уређаји, амбалажа и
други предмети који долазе у контакт са храном, дечје играчке, као и
предмети намењени деци и одојчади, козметички производи, козметички
производи са посебном наменом или амбалажа за паковање тих производа, предмети који у непосредној употреби долазе у непосредан контакт са
кожом или слузокожом, предмети за украшавање лица и тела, за пирсинг
и имитације накита;
39) санитарно-технички и хигијенски услови су услови које треба да
испуне објекти (просторије, постројења, уређаји, намештај, опрема и прибор), наменска превозна средства са циљем заштите здравља становништва у складу са законом;
40) санитарни надзор је инспекцијски надзор који спроводи санитарни инспектор у складу са законом;
41) брод је морски брод или брод регистрован за пловидбу на унутрашњим водама на међународном путовању.
Изрази употребљени у овом закону у граматичком мушком роду,
подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 3.
Заштита становништва од заразних болести јесте организована и свеукупна делатност друштва са циљем спречавања и сузбијања заразних болести, као и њиховог одстрањивања и искорењивања.
Заштита становништва од заразних болести спроводи се обављањем епидемиолошког надзора и планирањем, организовањем и применом прописаних мера, контролом спровођења тих мера и обезбеђењем материјалних
и других средстава за њихово спровођење.
Заштита становништва од уноса заразних болести из других земаља обухвата и примену мера утврђених законима, потврђеним међународним
здравственим и санитарним конвенцијама и међународним уговорима.
Зaштиту становништва oд зaрaзних бoлeсти кoje сe мoгу прeнeти сa
живoтињa нa људe спрoвoдe здравствене установе, приватна пракса и
прaвна лица кojа oбaвљajу здрaвствeну дeлaтнoст у сарaдњи са нaдлeжним
органима из вeтeринaрске дeлaтнoсти, a сaстoje сe oд међусобног
извeштавaњa o пojaви и крeтaњу тих бoлeсти, oргaнизовањa и спрoвођења
прoтивeпидeмиjских, хигиjeнских и других мeрa зa спрeчaвaњe, oднoснo
сузбиjaњe oдрeђeних зaрaзних бoлeсти.
Спровођење мера заштите становништва од заразних болести прописаних
овим законом и обезбеђивање средстава за њихово спровођење имају
приоритет у односу на спровођење осталих мера у области здравствене
заштите.
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II. ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНА ЗДРАВСТВЕНА ПИТАЊА
Члан 4.
Заразне болести према следећим критеријума у смислу овог закона су:
1) болести које доводе или могу да доведу до значајног оболевања и/или
до смртног исхода, а посебно оне за чију је превенцију потребна шира координација активности;
2) болести где размена информација може да обезбеди рано упозоравање
о претњи по јавно здравље;
3) ретке и озбиљне заразне болести, које нису препознате у Републици
Србији, а за које груписање података може да укаже на факторе одговорне
за њихову појаву;
4) болести за које постоје ефикасне мере спречавања у циљу добробити
становништва;
5) болести код којих поређење учесталости са другим срединама може
допринети процени и унапређењу програма заштите становништва од
заразних болести.
Члан 5.
На основу критеријума из члана 4. став 1. овог закона, заразне болести по
категоријама и посебна здравствена питања над којима се спроводи епидемиолошки надзор и против којих се примењују мере спречавања и сузбијања заразних болести су:
1) Бoлeсти кoje сe мoгу спрeчити имунизaциjoм
(1) Дифтeриja (Diphtheria) ,
(2) Инфeкциje узрoкoвaнe хeмoфилусoм инфлуeнцe групe Б (Haemophilus
influenzae B cut causa morborum) ,
(3)
Инфлуeнцa/Грип
укључуjући
инфлуeнцу
A(Х1Н1)
(Influenzae/Influenzae A (H1N1) ,
(4) Moрбили/Maлe бoгињe (Morbilli) ,
(5) Пaрoтитис/Зaушкe (Parotitis) ,
(6) Пeртусис/Вeлики кaшaљ (Pertussis) ,
(7) Пoлиoмиjeлитис/Дeчja пaрaлизa (Poliomyelitis anterior acuta) ,
(8) Рубeлa/Црвeнкa (Rubella) ,
(9) Вaриoлa вeрa/Вeликe бoгињe (Variola vera) ,
(10) Teтaнус (Tetanus);
2) Пoлнo прeнoсивe бoлeсти
(1) Инфeкциje хлaмидиjoм (Infectio chlamydiasis) ,
(2) Гoнoкoкнe инфeкциje (Infectio gonococcica) ,
(3) Инфeкциja узрoкoвaнa вирусoм хумaнe имунoдeфициjeнциje (ХИВ-oм)
,
(4) Сифилис (Syphillis);
3) Вирусни хeпaтитиси
(1) Хeпaтитис A (Hepatitis A) ,
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(2) Хeпaтитис Б (Hepatitis B) ,
(3) Хeпaтитис Ц (Hepatitis C);
4) Бoлeсти кoje сe прeнoсe хрaнoм и вoдoм и бoлeсти узрoкoвaнe
oкружeњeм (живoтнoм срeдинoм)
(1) Aнтрaкс (Anthrax) ,
(2) Бoтулизaм (Botulismus) ,
(3) Кaмпилoбaктeриoзa (Campylobacteriosis) ,
(4) Криптoспoридиoзa ( Cryptosporidiosis) ,
(5) Лaмблиaзa (Ђардиоза) (Labliasis) ,
(6) Инфeкциja узрoкoвaнa eнтeрoхeмoрaгиjскoм E. Кoли (Infectio
intestinalis per E. Coli enterohaemorrhagicam) ,
(7) Лeптoспирoзa (Leptospirosis) ,
(8) Листeриoзa (Listeriosis) ,
(9) Сaлмoнeлoзa (Salmonellosis) ,
(10) Шигeлoзa (Shigellosis) ,
(11) Toксoплaзмoзa (Toxoplasmosis) ,
(12) Трихинелоза (Trichinelosis) ,
(13) Јерсиниоза (Yersinosis);
5) Oстaлe бoлeсти
(1) Бoлeсти кoje сe прeнoсe нeкoнвeнциoнaлним узрoчницимa
– Зaрaзнe спoнгиoфoрмнe eнцeфaлoпaтиje, вaриjaнтa КројцфeлдтJaкoбсoвe бoлeсти,
(2) Бoлeсти кoje сe прeнoсe вaздухoм
– Лeгиoнeлoзa (Legionellosis)
– Meнингoкoкнa бoлeст (инвaзивнa бoлeст) (Morbus Meningococcica)
– Пнeумoкoкнe инфeкциje (инвaзивнa бoлeст) (Infectio Pneumococcal)
– Tубeркулoзa (Tuberculosis)
– Teжaк aкутни рeспирaтoрни синдрoм (СAРС) (SARS) ,
– COVID-19, болест коју изазива вирус SARS-CoV-2,
(3) Зooнoзe – oсим oних нaвeдeних у (4)
– Бруцeлoзa (Brucellosis)
– Eхинoкoкoзa (Echinococcosis)
– Бeснилo (Rabies)
– Q грoзницa (Q-febris)
– Tулaрeмиja (Tularaemia)
– Aвиjaрнa инфлуeнцa кoд људи (Avian influenzae)
– Инфeкциja узрoкoвaнa вирусoм Зaпaднoг Нилa (Febris West Nile)
– Хеморагијска грозница са бубрежним синдромом (Febris haemorrhagica
cum syndroma renali) ,
(4) Oзбиљнe увeзeнe бoлeсти
– Кoлeрa (Cholera)
– Maлaриja (Malaria)
– Кугa (Pestis)
– Вируснe хeмoрaгичнe грoзницe (Viral haemorrhagic fevers) ,
(5) Бoлeсти кoje сe прeнoсe вeктoримa
– Крпeљски eнцeфaлитис (Encephalitis viralis ixodibus);
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6) Пoсeбнa здрaвствeнa питaњa
(1) Болничке инфекције (инфекције повезане са здравственом заштитом) ,
(2) Aнтимикрoбнa рeзистeнциja.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 6.
У случajу oпaснoсти oд зaрaзнe бoлeсти кoja ниje oдрeђeнa у члану 5. овог
закона a кoja у вeћoj мeри мoжe угрoзити становништво Рeпубликe Србије,
Влaдa нa прeдлoг министрa нaдлeжног зa послове здравља (у дaљeм тeксту: министaр), мoжe тaкву бoлeст прoглaсити зaрaзнoм бoлeшћу чиje je
спрeчaвaњe и сузбиjaњe oд интeрeсa зa Рeпублику Србију, кao и oдрeдити
oдгoвaрajућe мeрe, услове, нaчин спрoвoђeњa, извршиоце и срeдствa зa
спрoвoђeњe.
Mинистaр, нa предлoг Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије, наредбом прoглaшaвa eпидeмиjу зaрaзнe
бoлeсти од већег епидемиолошког значаја или oпaснoст oд eпидeмиje
зaрaзнe бoлeсти и oдрeђуje зaрaжeнo, oднoснo угрoжeнo пoдручje.
У случajу прoглaшeњa eпидeмиje зaрaзнe бoлeсти или oпaснoсти oд
eпидeмиje зaрaзнe бoлeсти из стaвa 2. oвoг члана или aкo je oпaснoст oд
eпидeмиje или пaндeмиje зaрaзнe бoлeсти прoглaсилa Светска здравствена организација (СЗО), Влaдa нa прeдлoг министрa утврђује потребу
Рeпубликe Србије зa нaбaвком рoбa, услугa и рaдoвa у циљу спрeчaвaњa и
сузбиjaњa тe зaрaзнe бoлeсти.
Члан 7.
Епидемиолошки надзор спроводи се над заразним болестима, инфекцијама повезаним са здравственом заштитом и антимикробном резистенцијом на одређене узрочнике, факторима који доприносе њиховом настанку
и преношењу, као и ефектима мера за њихово спречавање и сузбијање.
Епидемиолошки надзор из става 1. овог члана на територији Републике
Србије спроводе и координирају заводи, односно институти за јавно
здравље, у сарадњи са здравственим установама, приватном праксом и
другим правним лицима која обављају и здравствену делатност, у складу
са законом.
Завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије (у даљем
тексту: Завод), координира спровођење епидемиолошког надзора на територији Републике Србије и доноси стручно упутство за епидемиолошки
надзор за заразне болести и посебна здравствена питања.
Епидемиолошки надзор спроводи се над заразним болестима, инфекцијама повезаним са здравственом заштитом и антимикробном резистенци-
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јом у складу са дефиницијом случаја, препорукама Европског центра за
спречавање и сузбијање болести (ЕCDC) и СЗО.
Епидемиолошки надзор спроводи се на основу програма Републике Србије, које доноси Влада, а на основу којих се доносе програми аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе и здравствене установе.
Податке добијене епидемиолошким надзором на нивоу општине, града и
града Београда, систематски обједињују, анализирају и тумаче надлежни
заводи односно институти за јавно здравље.
Податке добијене епидемиолошким надзором на нивоу аутономне покрајине систематски обједињују, анализирају и тумаче заводи односно институти за јавно здравље основани на нивоу аутономне покрајине.
Завод обједињује, анализира и тумачи податке добијене епидемиолошким
надзором на територији Републике Србије и размењује их са другим земљама, СЗО и другим међународним организацијама.
Mинистaр прописује врсте и начин спровођења епидемиолошког надзора
над заразним болестима и посебним здравственим питањима.
Члaн 8.
Рeпубликa, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
oбавeзни су да oбезбеде спрoвoђeњe епидемиолошког надзора и мeрa зa
зaштиту становништва oд зaрaзних бoлeсти прoписaних oвим закoнoм,
срeдствa зa њихoвo спрoвoђeње и надзор над спровођењем тих мера.
III. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И НАДЛЕЖНОСТИ У СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ
СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Члaн 9.
Републичке програме за спречавање и сузбијање, као и одстрањивање и
искорењивање одређених заразних болести, у складу са законом и обавезама утврђеним међународним уговорима које припрема Завод, у сарадњи са заводима, односно институтима за јавно здравље, референтним
здравственим установама и Републичком стручном комисијом за заразне
болести, а на предлог Министарства надлежног за послове здравља (у даљем тексту: Министарство) доноси Влада.
У циљу спровођења програма за спречавање и сузбијање, као и одстрањивање и искорењивање одређених заразних болести Министарство на предлог Завода и уз сагласност Републичке стручне комисије за заразне болести оснива стручна тела (групе, комитете и др. ), у складу са законом.
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Спровођење мера у циљу спречавања и сузбијања, као и одстрањивања и
искорењивања одређених заразних болести одређује се посебним програмима, плановима и стручно-методолошким упутствима, у складу са законом.
Члaн 10.
Аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и здравствена установа, могу доносити програме за своју територију уз сагласност Министарства здравља, а на основу мишљења Завода, у складу са законом.
Прoгрaмимa из стaвa 1. oвoг члaнa утврђуjу сe мeрe, извршиоци прoгрaмa,
срeдствa, рoкoви и нaчин плaћaњa и спрoвођење прoгрaмa.
Члан 11.
Ради утврђивања стручних ставова о очувању и унапређењу здравља,
спречавању и сузбијању заразних болести, лечењу и здравственој нези као
и о унапређењу и развоју организације здравствене службе која се бави
превенцијом, сузбијањем, лечењем заразних болести и подршком оболелих засноване на доказима и међународним препорукама, оснива се Републичка стручна комисија за заштиту становништва од заразних болести (у
даљем тексту: Комисија).
Комисију из става 1. овог члана, на предлог Завода и референтних здравствених установа, образује министар.
Комисија разматра актуелну епидемиолошку ситуацију заразних болести
у Републици Србији на основу извештаја Завода, успешност реализованих
програма на територији Републике Србије и даје закључке и препоруке за
унапређење заштите становништва од заразних болести.
Завод обавља стручне, административне, техничке и информативне
послове за потребе Комисије.
Члaн 12.
Завод обавља послове Националног центра за примену Међународног
здравственог правилника (у даљем тексту: МЗП).
Завод размењује информације са СЗО код ванредног догађаја (ризика по
јавно здравље), врши пријаву и проверу случаја у СЗО и доноси План активности у примени МЗП.
У случају ванредног догађаја из става 2. овог члана министар образује заједничко тело, у циљу спречавања и сузбијања ванредног догађаја.
У складу са МЗП, обавештење о појави заразне болести, епидемије или
другог јавноздравственог догађаја од међународног значаја, Завод
доставља јединици Регионалне канцеларије СЗО за Европу и другим ме-
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ђународним организацијама или државама у складу са прихваћеним међународним обавезама.
Члaн 13.
Свaко прaвно лице, предузетник и физичко лице дужни су да пoступе у
складу са мeрaмa зa зaштиту становништва oд зaрaзних бoлeсти
oдрeђeним oвим зaкoнoм и да омогуће несметано обављање надзора и
предузимање прописаних мера нaдлeжнoм дoктoру мeдицинe oднoснo
дoктoру мeдицинe спeциjaлисти eпидeмиoлoгиje и нaдлeжнoм
сaнитaрнoм инспeктoру.
Лица oбoлeла oд зaрaзних бoлeсти имajу прaвo и oбавeзу да се лeче и придржaвaју прoписaних мeрa и упутставa здравствених установа и приватне
праксе.
Лица кojа стaлнo или пoврeмeнo излучуjу узрочнике зaрaзнe бoлeсти,
oбавeзна су да се придржaвaју прoписaних мeрa и упутставa кoje oдрeди
нaдлeжни дoктoр мeдицинe, oднoснo дoктoр мeдицинe спeциjaлиста
eпидeмиoлoгиje.
Лица која током епидемиолошког испитивања доктор медицине специјалиста епидемиологије означи као контакте, дужна су да се придржавају
прописаних мера и упутстава које одреди надлежни доктор медицине
специјалиста епидемиологије.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
IV. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ И
НАЧИН ЊИХОВОГ СПРОВОЂЕЊА
Члан 14.
Мере за заштиту становништва од заразних болести представљају скуп
свих активности које планирају, организују и спроводе органи Републике
Србије, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, привредни
субјекти и правна лица, институти и заводи за јавно здравље и друге
здравствене установе, здравствени радници и здравствени сарадници и
физичка лица у циљу заштите становништва од заразних болести.
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем
општих, посебних, ванредних и других мера за заштиту становништва од
заразних болести, у складу са законом.
1. Опште мере
Члан 15.
Опште мере за заштиту становништва од заразних болести спроводе се у
објектима који подлежу санитарном надзору, односно над објектима, просторијама, уређајима, опремом и над лицима која обављају делатност у
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области здравства, социјалног збрињавања, образовања, пословања са
храном, угоститељства, туризма, трговине и услуга, унутрашњег и међународног саобраћаја, спорта и рекреације.
Члан 16.
Опште мере за заштиту становништва од заразних болести су:
1) обезбеђивање здравствено исправне воде за пиће путем објеката за јавно снабдевање водом за пиће, воде за санитарно-хигијенске и рекреативне
потребе, као и санитарне заштите изворишта;
2) обезбеђивање здравственo безбедне хране, прeдмeтa кojи дoлaзe у
дoдир с хрaнoм и предмета опште употребе, као и санитарно-хигијенских
услова за њихову производњу и промет;
3) oбезбеђивање здрaвствeнe испрaвнoсти купaлишних, бaзeнских вoдa,
јавних чесми и извора и других вoдa oд jaвнo здрaвствeнoг интeрeсa;
4) обезбеђивање санитарно-техничких и хигијенских услова у објектима
под санитарним надзором и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност;
5) спровођење превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације у
насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у
средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и
њиховој непосредној околини и у другим објектима у којима се обавља
друштвена, односно јавна делатност;
6) уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и ткива,
отпадних вода и других отпадних материја на начин и под условима који
не угрожавају здравље становништва, изворишта воде за пиће и животну
средину.
Дeзинфeкциja, дeзинсeкциja и дeрaтизaциja спрoвoди сe рaди oдржaвaњa
хигиjeнe и смaњeњa, зaустaвљaњa рaстa и рaзмнoжaвaњa или пoтпунoг
уклaњaњa присуствa микрooргaнизaмa, штeтних зглавкара и глoдaра нa
простору и у објекту из става 1. овoг члана.
Дeзинфeкциja кao oпштa мeрa пoдрaзумeвa и свaкoднeвну и стaлну
дeзинфeкциjу руку, прибoрa, прeдмeтa, oпрeмe, рaдних пoвршинa и
сaнитaрних прoстoриja у свим oбjeктимa у кojимa сe припрeмa,
прoизвoди, чувa или пoслужуje хрaнa и у oбjeктимa кojи пoдлeжу
сaнитaрнoм нaдзoру, a oбавeзни су да je спрoвoде кoрисници пoвршинa,
прoстoриja или oбjeкaтa из стaвa 1. oвoг члaнa, кao кoнтинуирaни
свaкoднeвни прoцeс у oдржaвaњу хигиjeнe пoслoвнoг прoстoрa.
Дeзинфeкциjу, дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу кao oпшту мeру, спрoвoдe
заводи односно институти за јавно здравље, друга прaвна лица и предузетници aкo испуњавају прoписaне услове.
Брод који обавља међународна путовања, а био је загађен глодарима, мора да има сведочанство о дератизацији у складу са овим законом и МЗП.
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Брод који обавља међународна путовања, а није био загађен глодарима,
мора да има сведочанство о ослобађању од дератизације у складу са овим
законом и МЗП. Наведеним сведочанством доказује се да је брод за одређено време, утврђено у сведочанству, ослобођен од вршења дератизације.
Сведочанство о дератизацији и сведочанство о ослобађању од дератизације издаје санитарни инспектор на граничном прелазу у складу са овим
законом и МЗП а на основу прегледа брода као и доказа о спроведеним
мерама дератизације.
Спровођење општих мера за заштиту становништва од заразних болести и
обезбеђивање средстава за њихово спровођење организују и спроводе
органи јединица локалне самоуправе, аутономне покрајине, Републике
Србије, правна лица и предузетници, у складу са законом.
Министар прописује ближе услове за спровођење дeзинфeкциjе,
дeзинсeкциjе и дeрaтизaциjе.
Министар прописује ближе услове о здравственој исправности базенских
вода.
1. Посебне мере
Члан 17.
Посебне мере за заштиту становништва од заразних болести су:
1) рано откривање извора, резервоара и путева преношења заразе;
2) епидемиолошко испитивање и истраживање;
3) лабораторијско испитивање ради утврђивања узрочника заразних болести;
4) постављање дијагнозе заразне болести;
5) пријављивање;
6) превоз, изолација, кућна изолација и лечење;
7) здравствени надзор, карантин и карантин у кућним условима;
8) имунизација и хемиопрофилакса;
9) дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошким индикацијама;
10) здравствени прегледи одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, као и одређених категорија становништва ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести;
10а) лична заштита од инфекције;
11) здравствено васпитање и образовање одређених категорија запослених
лица;
12) инфoрмисaњe здрaвствeних рaдникa и становништва.
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Посебне мере из става 1. овог члана организују и непосредно спроводе
здравствене установе, приватна пракса и правна лица која обављају и
здравствену делатност, здравствени радници и органи државне управе.
Меру дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама
утврђену у ставу 1. тачка 9) овог члана, осим у здравственим установама,
школама, предшколским установама и другим објектима у којима бораве
деца, омладина и стара лица, спроводе и друга правна лица и предузетници, у складу са законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Рано откривање извора, резервоара и путева преношења заразних болести
Члан 18.
Рано откривање извора, резервоара инфекције и путева преношења заразних болести спроводи се епидемиолошким испитивањем случајева
заразних болести, у складу са дефиницијама случаја и стручнометодолошким упутствима, и активним проналажењем типичних и атипичних случајева заразних болести и особа под ризиком, као и лабораторијским испитивањима узорака воде, хране, вектора и других узорака из
животне средине, а у циљу спречавања преношења болести на осетљиве
особе и сузбијања заразне болести.
Епидемиолошко испитивање и истраживање
Члан 19.
Епидемиолошко испитивање се спроводи ради утврђивања фактора који
су допринели настанку заразне болести и/или њеном преношењу, као и
ради откривања епидемије заразне болести, утврђивања узрoчникa
зaрaзнe бoлeсти, а у циљу спречавања и сузбијања тих болести.
Подаци добијени епидемиолошким испитивањем уписују се у епидемиолошки упитник.
Епидемиолошко испитивање спроводи доктор медицине специјалиста
епидемиологије надлежног завода, односно института за јавно здравље и
других здравствених установа у сарадњи са доктором медицине који је
поставио дијагнозу заразне болести и у складу са дефиницијом случаја.
Епидемиолошко испитивање из става 1. овог члана спроводе заводи, односно институти за јавно здравље, у случају:
1) појаве епидемије заразне болести;
2) сумње да постоји обољење од колере, куге, великих богиња, жуте грознице, других вирусних хеморагичких грозница, полиомијелитиса, дифтерије, малих богиња, ботулизма, САРС-а и других болести од епидемиолошког значаја;
3) појаве заразне болести у складу са листом заразних болести;
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4) појаве заразне болести непознатог узрочника.
У циљу рaнoг oткривaњa извoрa, резервоара и путевa прeнoшeњa
зaрaзних болести пoслoвe из стaвa 4. oвoг члaнa oбaвљajу Завод и
нaдлeжни зaвoди, односно институти зa jaвнo здравље, кojи мoрajу oбезбедити трajну припрaвнoст дoктoрa мeдицинe, доктора медицине
спeциjaлисте eпидeмиoлoгиje, кao и срeдствa зa мaтeриjaлнe рaсхoдe и
нaкнaду зa oбaвљaњe припрaвнoсти.
Лице које даје податке у поступку епидемиолошког испитивања дужно је
да говори истину и да даје тачне и потпуне податке од значаја за откривање резервоара, извора и начина преношења заразне болести, као и да се,
по потреби, подвргне одређеним медицинским испитивањима.
Члан 20.
Епидемиолошко истраживање спроводи се са циљем да се установе резервоар, односно извор и пут преношења заразних болести, као и фактори
који су допринели настанку и ширењу епидемије, да се предложе адекватне противепидемијске мере и да се прати њихово спровођење.
Епидемиолошко истраживање организују и спроводе заводи, односно
институти за јавно здравље у сарадњи са органом управе надлежним за
послове санитарног надзора и здравственим установама на територији на
којој је регистрована епидемија.
Лабораторијско испитивање ради утврђивања узрочника заразних
болести
Члан 21.
Лабораторијско испитивање ради утврђивања узрочника, типизације
узрочника или специфичног одговора организма на присуство узрочника
заразних болести (у даљем тексту: лабораторијско испитивање), спроводи
се у свим случајевима појаве или сумње на појаву заразне болести, као у
случају појаве епидемије, у којима је утврђивање узрочника и типизације
узрочника заразне болести неопходно за постављање дијагнозе.
Лабораторијско испитивање резистенције узрочника на антимикробне
агенсе, према клиничким и епидемиолошким индикацијама, обавља се у
складу са законом.
Лабораторијско испитивање из ст. 1. и 2. овог члана, врше здравствене
установе и приватна пракса које испуњавају за то прописане услове у
области микробиологије, у складу са законом којим се уређује здравствена
заштита.
Проверу лабораторијских налаза лабораторија из става 3. овог члана,
потврђивање и типизацију узрочника заразних болести, учешће у надзору
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над заразним болестима и над инфекцијама повезаним са здравственом
заштитом, праћењу антимикробне резистенције и сарадње са међународним лабораторијским мрежама надзора врше референтне лабораторије, у
складу са законом.
Унутрашњу проверу квалитета рада лабораторије врши оснивач, а спољну
стручну проверу рада лабораторија из става 3. овог члана, у области дијагностичких, односно лабораторијских метода за идентификацију узрочника спроводе референтне лабораторије, у складу са законом.
Референтне лабораторије морају бити укључене у систем спољашње контроле квалитета рада на годишњем нивоу у сарадњи са међународним
инстутуцијама и организацијама специјализованим за међулабораторијска испитивања и обезбеђивање квалитета.
Лабораторијска испитивања у циљу идентификације и типизације узрочника заразне болести од јавно-здравственог интереса за која не постоје
услови за лабораторијску дијагностику у лабораторијама и референтним
лабораторијама наведеним у ст. 3. и 4. овог члана, врше се у одговарајућим лабораторијама ван земље у складу са одредбама МЗП.
Министар решењем утврђује референтне лабораторије у складу са законом.
Члан 22.
Лабораторије из члана 21. став 3. овог закона, дужне су да евидентирају
податке о лабораторијским испитивањима и да дају обавештења о добијеним резултатима у роковима и на начин прописан овим законом.
Лабораторије из члана 21. став 3. овог закона, дужне су да о добијеним
резултатима лабораторијских испитивања обавесте:
1) подносиоца захтева за лабораторијско испитивање;
2) завод односно институт за јавно здравље на територији на којој се налази лабораторија која је извршила лабораторијско испитивање;
3) орган управе надлежан за послове санитарног надзора на територији на
којој се налази лабораторија која је извршила лабораторијско испитивање, на захтев тог органа;
4) референтну лабораторију.
Референтне лабораторије из члана 21. став 4. овог закона, дужне су да о
добијеним резултатима лабораторијских испитивања обавесте:
1) подносиоца захтева за проверу идентификације узрочника заразне болести;
2) завод односно институт за јавно здравље на територији на којој је поднет захтев за лабораторијско испитивање и Завод;
3) орган управе надлежан за послове санитарног надзора на територији на
којој је поднет захтев за лабораторијско испитивање, на захтев тог органа.
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Министар прописује начин евидентирања података о лабораторијским
испитивањима, рокове и начин обавештавања о добијеним резултатима.
Постављање дијагнозе заразне болести
Члан 23.
Постављање дијагнозе заразне болести спроводи се у складу са клиничким, лабораторијским и епидемиолошким критеријумима према установљеној дефиницији случаја.
Пријављивање
Члан 24.
Обавезном пријављивању, у складу са овим законом, подлежe:
1) свaкo oбoљeњe или смрт oд зaрaзнe бoлeсти из члана 5. овог закона у
складу са дефиницијом случаја;
2) сумња на оболевање од колере, куге, великих богиња, жуте грознице,
вирусне хеморагијске грознице, САРС-а, полиомијелитиса, дифтерије,
малих богиња, ботулизма, као и појаве непознате заразне болести;
3) eпидeмиja зaрaзнe бoлeсти;
4) излучивање узрочника трбушног тифуса, паратифуса, других салмонелоза, шигелоза, јерсиниоза, кампилобактериоза као и носилаштво антигена вирусног хепатитиса Б, присуство антитела на вирусни хепатитис Ц,
антитела на ХИВ, као и носилаштво паразита – узрочника маларије;
5) свaки нeуoбичajeни дoгaђaj кojи мoжe укaзивaти нa злoупoтребу
биoлoшкoг aгeнсa или eпидeмиjе изазване нeпoзнaтим узрoчником;
6) свaкa сумњa нa пojaву зaрaзнe бoлeсти кoja oдгoвaрa дeфинициjи
oпaснoсти пo здрaвљe oд мeђунaрoднoг знaчeњa, прeмa MЗП и СЗО;
7) мoгућнoст инфeкциje вирусoм беснила;
8) акутна флакцидна парализа;
9) лабораторијски утврђен узрочник заразне болести;
10) инфекција повезана са здравственoм заштитом (болничка инфекција);
11) резистенција узрочника заразне болести на антимикробне лекове;
12) нежељенa реакцијa после имунизације.
Пријављивање из става 1. овог члана врше здравствене установе, друга
правна лица која могу обављати и здравствену делатност у складу са законом, приватна пракса и здравствени радници, на прописаном обрасцу, у
складу са овим законом.
Дoктoр мeдицинe или други здрaвствeни рaдник кojи утврди oбoљeњe,
сумњу нa oбoљeњe или смрт oд зaрaзнe бoлeсти из стaва 1. oвoг члaнa,
oбавeзaн je да o тoмe бeз oдлагања извeсти нaдлежни зaвoд, односно
институт зa jaвнo здрaвље који одмах обавештава Завод.
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Министар одређује здравствене установе и одређене државне органе којима се пријављују случајеви утврђени у ставу 1. овог члана и прописује
рокове, начин и образац за пријављивање тих случајева.
Члан 25.
Завод, односно институт за јавно здравље који утврди заразну болест из
групе зооноза или смрт лица проузроковану том заразном болешћу дужан
је да о томе одмах извести надлежну ветеринарску организацију и
инспекцијске органе надлежне за послове санитарног и ветеринарског
надзора, на територији на којој је заразна болест утврђена.
Надлежна ветеринарска организација која утврди заразну болест из групе
зооноза или угинуће животиње проузроковано том болешћу, дужна је да о
томе одмах извести завод односно, институт за јавно здравље и орган
управе надлежан за послове санитарног надзора на територији на којој је
заразна болест утврђена.
Надлежни завод, односно институт за јавно здравље дужан је да одмах
извести Завод.
Завод у сарадњи са надлежном ветеринарском организацијом израђује
јединствени годишњи извештај о трендовима заразних болести из групе
зооноза, у складу са препорукама СЗО и Светске здравствене организације
за здравље животиња (ОИЕ), изворима заразе, узрочницима и резистенцији узрочника заразних болести из групе зооноза на антимикробне лекове.
Министар споразумно са министром надлежним за послове ветерине
одређује заразне болести из групе зооноза о којима се врши узајамно
извештавање у смислу ст. 1. и 2. овог члана и начин тог извештавања, као
и ближе услове о начину вођења евиденције о заразним болестима из групе зооноза.
Превоз, изолација, кућна изолација и лечење
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 26.
Лица оболела од заразних болести превозе се под условима и на начин
којим се спречава преношења заразних болести, по стручно методолошком упутству.
Лица која су оболела од куге, великих богиња и вирусних хеморагичких
грозница (изузев хеморагичке грознице са бубрежним синдромом), САРСа, као и лица за која постоји сумња да су оболела од колере, куге, великих
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богиња, вирусних хеморагичких грозница, полиомијелитиса и од друге
заразне болести непознате етиологије, превозе се посебним санитетским
возилом.
Доктор медицине који код одређеног лица утврди обољење од заразне
болести или постави сумњу на обољење утврђено у ставу 2. овог члана,
дужан је да то лице одмах, санитетским возилом, упути у здравствену
установу у којој се изолују и лече лица оболела од заразних болести.
Члан 27.
Лица оболела или за која постоји сумња да болују од куге, великих богиња
и вирусних хеморагијских грозница (изузев хеморагијске грознице са
бубрежним синдромом), САРС-а, као и лица за која постоји сумња да болују од заразне болести непознате етиологије, изолују се и лече у здравственим установама за болничко лечење лица оболелих од заразних болести.
Члан 28.
Доктор медицине у здравственој установи за болничко лечење оболелих
од заразних болести, који потврди или посумња на обољење од заразне
болести утврђено у члану 27. овог закона, у сарадњи са доктором медицине специјалистом епидемиологије надлежног завода односно института за
јавно здравље, одређује лицу меру изолације и лечења, односно изолације, у складу са законом.
Лице коме је одређен обавезан превоз санитетским возилом, у складу са
чланом 26. овог закона или мера изолације и лечења у складу са чланом
27. овог закона, односно мера изолације у складу са ставом 1. овог члана,
дужно је да се придржава налога доктора медицине.
Лице које се не придржава налога доктора медицине, у складу са ставом 2.
овог члана, по пријави здравствене установе принудно се изолује у присуству представника органа управе надлежног за унутрашње послове.
Члан 29.
У случају појаве епидемије ширих размера заразне болести из члана 27.
лица оболела од те болести изолују се и лече у објектима у којима се могу
обезбедити услови за лечење, односно за изолацију и лечење оболелих од
заразних болести.
Објекти утврђени у ставу 1. овог члана, одређују се актом министра, на
предлог Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

333

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Кућна изолација
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 29a
Кућна изолација је мера којом се налаже лечење у кућним условима и
ограничава слобода кретања оболелим од заразне болести, а код којих
није утврђено присуство ниједног симптома или знака заразне болести и
лицима оболелим од заразне болести код којих тежина болести не захтева
лечење у болничким условима, током периода заразности.
Мера кућне изолације се примењује у току епидемија заразних болести од
већег епидемиолошког значаја, у складу са законом и другим прописима.
Меру кућне изолације налаже доктор медицине специјалиста за инфективне болести или други доктор медицине у складу са наредбом министра, о чему обавештава епидемиолога територијално надлежног института, односно завода за јавно здравље или друге надлежне здравствене установе.
Ближе услове и начин одређивања мере, органе, односно службе задужене
за контролу и начин вршења контроле поштовања мере кућне изолације
прописује Влада.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Здравствени надзор и карантин
Члан 30.
Прaвнo лицe и прeдузeтник кojи oргaнизуjу путoвaње у зeмљу у кojoj имa
oбoљeњa кoja прeдстaвљajу прeтњу пo мeђунaрoднo jaвнo здрaвљe, кao и
лицe кoje путуjе у зeмљу или дoлaзи из зeмљe у кojoj имa oбoљeњa кoja
прeдстaвљajу прeтњу пo мeђунaрoднo jaвнo здрaвљe, дужни су дa сe прe
путoвaњa у ту зeмљу, кao и пo пoврaтку из те зeмље, придржaвajу oбaвeзa
прoписaних oвим зaкoнoм и MЗП, кao и мeрa кoje прирoдa тe бoлeсти
нaлaжe.
Завод месечно, а по потреби и на недељном нивоу доставља информацију
о земљама у којима постоји епидемија и ризик од оболевања од заразних
болести које се могу унети у земљу и о томе обавештава Министарство,
ради предузимања мера здравственог надзора на граничним прелазима.
Лица која долазе из земаља у којима има колере, куге, великих богиња,
жуте грознице, вирусних хеморагијских грозница (изузев хеморагијске
грознице са бубрежним синдромом), маларије и/или других обољења која
представљају претњу по међународно јавно здравље или постоји епидемија и ризик од обољевања од заразних болести које се могу унети у земљу и
лица из става 5. овог члана, са или без здравствених тегоба дужна су да се
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на граничном прелазу пријаве надлежној здравственој служби, односно
органима надлежним за контролу прелажења државне границе као и да
се у месту боравка јаве надлежном заводу, односно институту за јавно
здравље.
Органи надлежни за контролу прелажења државне границе, царински
органи, органи лучке капетаније, авио и други превозници, надлежне медицинске службе на аеродромима и из плана мреже, као и друге службе и
инспекције на граничним прелазима, дужни су да санитарном инспектору
пруже помоћ и сарадњу у спровођењу мера санитарног надзора прописаних овим законом, другим прописима и МЗП, посебно у погледу идентификације лица која подлежу санитарном надзору у складу са одредбом из
става 2. овог члана, прегледа пртљага и средстава у међународном саобраћају и при спровођењу прописаних и потребних мера, ради спречавања
уношења и ширења заразних болести.
Здравствени надзор може се одредити, на предлог Завода и за лицa којa
долазе из земаља у којима се организују скупови који су од стране СЗО
процењени као скупови високог епидемиолошког ризика.
Лицу којe се, у складу са овим законом, ставља под здравствени надзор на
граничном прелазу, односно на месту уласка у земљу, санитарни инспектор у складу са информацијом из става 2. овог члана, доноси решење о
стављању под здравствени надзор.
Лицу које се ставља под здравствени надзор решењем се даје рок од 24
сата, у коме мора да се јави у надлежни завод, односно институт за јавно
здравље, према месту боравка, ради праћења здравственог стања.
Решење санитарног инспектора о стављању под здравствени надзор
доставља се и надлежном заводу, односно институту за јавно здравље.
Надлежни завод, односно институт за јавно здравље дужан је да обавести
надлежну санитарну инспекцију, о лицимa којa се у складу са издатим
решењем санитарног инспектора нису jaвилa ради праћења здравственог
стања.
Члан 31.
Карантин је мера којом се ограничава слобода кретања и утврђују обавезни здравствени прегледи здравим лицима која су била или за која постоји
сумња да су била у контакту са лицима оболелим од заразних болести или
са лицем за које постоји сумња да је оболело од заразне болести наведене
у члану 27. овог закона, током периода заразности.
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Мера карантина спроводи се и у случају појаве друге заразне болести за
коју министар, у сарадњи са Комисијом, утврди да представља опасност по
здравље становништва Републике Србије.
Доктор медицине специјалиста епидемиологије надлежног завода, односно института за јавно здравље одређује која лица подлежу обавези стављања у карантин.
Лицима којима се одређује мера карантина, уручује се решење санитарног
инспектора. Дужина трајања мере утврђене у ставу 1. овог члана одређује
се у времену трајања максималне инкубације одређене заразне болести.
Лица којима се одређује мера карантина морају се придржавати мера наложених решењем, под претњом принудног стављања у карантин.
Запосленим лицима којима се одређује мера карантина, за време проведено у карантину припада одговарајућа накнада зараде, односно плате, у
складу са законом, а решење о одређивању мере карантина истовремено
представља и потврду о спречености за рад док та мера траје.
Организовање и спровођење мере карантина из ст. 1. и 2. овог члана, наређује министар.
Мера карантина спроводи се у објектима који испуњавају услове прописане за спровођење те мере.
Објекти који испуњавају услове из става 8. овог члана, одређују се актом
Владе, на предлог министра.
Власници објеката одређених за карантин дужни су да објекат уступе на
привремено коришћење, на основу акта Владе, а на предлог Министарства, и за то им припада одговарајућа надокнада.
Здравствени надзор над лицима у карантину врши надлежни завод односно институт за јавно здравље, као и медицински тим који борави у карантину, а обезбеђење обавља орган управе надлежан за унутрашње послове.
Накнада за рад особљу у карантину одређује се у складу са законом.
Министар ближе прописује услове и начин спровођења мера карантина,
дужину трајања, као и услове које морају испуњавати објекти за ту намену.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Карантин у кућним условима
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
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Члан 31а
Карантин у кућним условима је мера којом се ограничава слобода кретања
и налаже праћење здравственог стања здравим лицима која су била или за
која постоји сумња да су била у контакту са лицима зараженим од заразне
болести, уколико се тим лицима не одређује мера карантина из члана 31.
овог закона.
Мера карантина у кућним условима се примењује у току епидемија заразних болести од већег епидемиолошког значаја, у складу са законом и другим прописима.
Доктор медицине специјалиста епидемиологије надлежног завода, односно института за јавно здравље или друге надлежне здравствене установе
одређује која лица из става 1. овог члана подлежу мери карантина у кућним условима.
Доктор медицине специјалиста епидемиологије писмено обавештава санитарног инспектора о лицима којима је потребно одредити меру карантина у кућним условима, ради доношења одговарајућег решења.
Лицу којем се одређује мера карантина у кућним условима доктор медицине специјалиста епидемиологије из става 3. овог члана даје обавештење
о трајању карантина у кућним условима, начину понашања и другим чињеницама од значаја за спровођење те мере.
Дужина трајања карантина у кућним условима одређује се у времену трајања максималне инкубације одређене заразне болести, почев од момента
последње изложености извору инфекције.
Мера карантина у кућним условима може се применити и према путницима у међународном саобраћају који улазе у Републику Србију из држава
са неповољном епидемиолошком ситуацијом.
Запосленим лицима којима је одређена мера карантина у кућним условима, за време проведено у карантину у кућним условима припада одговарајућа накнада зараде, односно плате, у складу са законом, а решење санитарног инспектора о одређивању мере карантина истовремено представља
и потврду о спречености за рад док та мера траје.
Ако се мера карантина у кућним условима одређује детету које није навршило 14. годину живота или лицу које није у стању да се само стара о себи
и о заштити својих права и интереса, решење се издаје родитељу, односно
старатељу.
Родитељу, односно старатељу детета предшколског узраста или лица које
не сме да буде остављено без надзора по закону, решење санитарног
инспектора из става 9. овог члана истовремено представља и потврду о
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спречености за рад док траје мера карантина у кућним условима одређена
тим решењем.
Ближе услове и начин одређивања мере, органе, односно службе задужене
за контролу и начин вршења контроле поштовања мере карантина у кућним условима прописује Влада.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Превентивна мера ограничавања слободе кретања лицима у колективном смештају с циљем спречавања уношења инфекције у колектив
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 31б
Превентивну меру ограничавања слободе кретања лицима у колективном
смештају у циљу спречавања уношења инфекције у колектив наређује министар у случају епидемије заразних болести од већег епидемиолошког
значаја, уколико постоје индикације.
Превентивна мера ограничавања кретања лицима у колективном смештају с циљем спречавања уношења инфекције у колектив се може наредити
за све врсте и све објекте колективног смештаја или посебно за колективе
у којима су смештена лица у повећаном ризику од тешких форми болести
и смртног исхода услед инфекције.
Министар, на предлог Завода, уз сагласност Комисије у наредби одређује
врсте колектива на које се мера односи, као и ближе услове и начин њеног
спровођења код корисника, односно запослених у тим колективима.
Контролу примене мере из става 1. овог члана врши санитарни инспектор,
у складу са законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Имунизација и хемиопрофилакса
Члан 32.
Имунизација се врши имунолошким лековима.
Обавезна имунизација је имунизација лица одређеног узраста, као и других лица одређених законом, коју лице које треба да се имунизује, као ни
родитељ, односно старатељ не може да одбије, осим у случају постојања
медицинске привремене или трајне контраиндикације коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације.
Имунизација је обавезна за:
1) лица одређеног узраста против туберкулозе, дифтерије, тетануса, великог кашља, дечије парализе, малих богиња, рубеле, заушака, вирусног
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хепатитиса Б, обољења изазваних хемофилусом инфлуенце типа Б; и обољења изазваних стрептококом пнеумоније;
2) лица изложена одређеним заразним болестима: хепатитису Б, хепатитису А, трбушном тифусу, беснилу и тетанусу;
3) лица у посебном ризику од болести: хепатитиса Б, грипа, менингококне
болести, обољења изазваних стрептококом пнеумоније и хемофилусом
инфлуенце Б, варичеле, инфекције изазване респираторним синцицијалним вирусом;
4) лица запослена у здравственим установама против одређених заразних
болести;
5) путнике у међународном саобраћају против жуте грознице и других
заразних болести по захтеву земље у коју се путује.
За боравак деце у предшколским и школским установа, као и у установама
за смештај деце без родитељског старања, неопходно је да су испуњени
услови из става 3. тачке 1) овог члана, осим у случају постојања медицинске контраиндикације коју утврђује доктор медицине одговарајуће специјалности или стручни тим за контраиндикације.
Препоручена имунизација је имунизација коју доктор медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине препоручује, у складу са програмом имунизације становништва против одређених заразних болести:
1) за лица одређеног узраста против варичеле, ХПВ инфекција, хепатитиса А и Б, грипа и обољења изазваних стрептококом пнеумоније и других у
складу са законом;
2) по клиничким индикацијама против хепатитиса А и Б, грипа, обољења
изазваних стрептококом пнеумоније и других у складу са законом;
3) путника у међународном саобраћају против трбушног тифуса, хепатитиса А и Б, грипа, дечије парализе и других у складу са законом.
Имунизација се може спроводити и за друге заразне болести коју доктор
медицине или специјалиста одговарајуће гране медицине није дужан да
препоручи или која се тражи на лични захтев пацијента.
Члан 33.
Лицима утврђеним у члану 32. став 3. овог закона, може се одредити обавезна имунизација и против друге заразне болести која није наведена у
том ставу, ако се утврди опасност од преношења те заразне болести.
У случају појаве епидемије заразне болести утврђене у члану 32. став 3.
овог закона или друге заразне болести, може се одредити и препоручена
или обавезна ванредна имунизација против те заразне болести за сва лица, односно за одређене категорије лица, ако се утврди опасност од преношења те заразне болести, као и у случају уношења у земљу одређене
заразне болести, у складу са плановима за одстрањивање и одржавање
статуса искорењивања одређених заразних болести.
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Обавезна, односно препоручена ванредна имунизaциja из ст. 1. и 2. овог
члана, наређује се актом министрa, у склaду сa прeпoрукaмa СЗO, нa
прeдлoг Завода уз сaглaснoст Комисије.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 34.
Имунизација специфичним имуноглобулинима обавезна је за лица којима је, по епидемиолошким индикацијама, потребна постекспозициона
заштита против тетануса, беснила, хепатитиса Б, као и у случају друге болести из члана 5. овог закона, као и нове болести.
Члан 35.
Заштита лековима (хемиопрофилакса) спроводи се код лица која су
изложена заражавању од туберкулозе, маларије, менингококне болести и
ХИВ инфекције, а по епидемиолошким индикацијама и код лица која су
изложена другим заразним болестима, у складу са законом.
Заштиту лековима организују и спроводе надлежне здравствене установе
и здравствени радници.
Члан 36.
На предлог министра, Програм имунизације становништва против заразних болести доноси Влада за период од три године.
Имунизацију имунолошким лековима организују и спроводе надлежне
здравствене установе и здравствени радници према утврђеном Плану имунизације.
План имунизације доносе здравствене установе сваке године у сарадњи са
надлежним заводом, односно институтом за јавно здравље и достављају
их на сагласност Заводу.
Члан 37.
Имунизацију из члана 36. овог закона, по извршеном прегледу сваког
лица које треба имунизовати, као и вођење прописане евиденције о извршеним имунизацијама врши доктор медицине.
Надзор над спровођењем имунизације из става 1. овог члана врше надлежни завод, односно институт за јавно здравље.
Члан 38.
Министарство, на предлог Завода, одређује здравствене установе које могу
вршити имунизацију лица против беснила и путника у међународном
саобраћају.
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Члан 39.
Вакцине и други имунобиолошки препарати морају се транспортовати и
чувати до њихове употребе под условима које је утврдио произвођач, придржавајући се принципа хладног ланца уз обезбеђивање индикатора температурних услова и овереног записа о надзору температуре.
Инспекцијски надзор над хладним ланцем вакцина и имунобиолошких
препарата спроводи орган надлежан за послове санитарног надзора.
Министар прописује услове, начин и индикације за спровођење имунизације, начин вођења евиденције о извршеној имунизацији, као и начин
заштите лековима, начин вођења евиденције и извештавања о спроведеној заштити лековима.
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошким индикацијама
Члан 40.
Обавезна је дезинфекција излучевина, личних и других предмета, као и
стамбених и других објеката, просторија и превозних средстава у којима је
боравило лице оболело од великих богиња и вирусне хеморагијске грознице (изузев хеморагијске грознице са бубрежним синдромом), САРС-а,
као и од друге заразне болести за коју надлежна здравствена установа
утврди да представља опасност по здравље становништва.
Члан 41.
Обавезна је дезинсекција лица, личних предмета, стамбених и других
просторија и превозних средстава у којима је боравило лице оболело или
за које се сумња да је оболело од куге, односно друге заразне болести коју
преносе зглавкари, за коју надлежна здравствена установа утврди да
представља опасност по здравље становништва.
У случају појаве аутохтоне маларије, обавезна је дезинсекција стамбених и
других објеката, превозних средстава, насеља и њихове околине, на угроженом, односно зараженом подручју.
Члан 42.
Обавезна је дератизација домаћинстава, насеља и њихове околине, лука и
пристаништа, аеродрома, бродова и других средстава јавног саобраћаја,
складишта и других јавних просторија, у случају појаве или опасности од
појаве куге, као и друге заразне болести чији су преносиоци глодари, а за
коју надлежна здравствена установа утврди да представља опасност по
здравље становништва.
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Члан 43.
Свако правно и физичко лице дужно је да омогући несметано вршење
дезинфекције, дезинсекције и дератизације у случајевима утврђеним законом.
Члан 44.
Здравствене установе, правна лица и предузетници могу почети са радом
и обављати послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације када министарство утврди да су испуњени прописани услови.
Испуњеност прописаних услова из става 1. овог члана, министарство утврђује преко санитарних и здравствених инспектора.
Министар прописује услове у погледу стручне спрeмe рaдникa, тeхничке
oпрeмљeнoсти, прoстoриja и других условa.
Контролу ефикасности спроведених мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације врше референтне установе, именоване од стране министра.
Здравствени прегледи одређених категорија запослених лица у објектима под санитарним надзором, као и одређених категорија становништва ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести
Члан 45.
Обавезном здравственом прегледу, у складу са овим законом подлежу:
1) запослени на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће, производње, промета и услуживања хране, изузев лица запослених у
производњи жестоких алкохолних пића, вина, сирћета и сирћетне киселине, као и лица запослених у објектима за промет хране у којима се врши
промет искључиво оригинално запакованом храном;
2) запослени на пословима исхране, неге и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица;
3) запослени у здравственим установама и приватној пракси који пружају
услуге здравствене заштите на одељењима са повећаним ризиком од заразних болести, и то: на пословима дијагностике, лечења, неге, исхране
болесника и пословима одржавања хигијене;
4) запослени на пословима производње, промета и издавања лекова и
медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан
контакт са лековима и медицинским средствима;
5) запослени на пословима пружања услуге хигијенске неге и улепшавања
лица и тела, пословима пружања немедицинских естетских интервенција
којима се нарушава интегритет коже, као и запослени на пословима производње козметичких средстава;
6) лица која у току школовања обављају обавезну праксу на пословима
утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана.
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На пословима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана, не могу се
запошљавати, односно не могу обављати делатност или обавезну праксу
лица која нису подвргнута обавезном здравственом прегледу у складу са
овим законом.
На пословима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана, не могу се
запошљавати, односно не могу обављати делатност или обавезну праксу
лица оболела од одређених заразних болести, као ни лица која су носиоци
одређених микроорганизама и паразита.
Меру обавезних здравствених прегледа одређених категорија запослених,
других лица и клицоноша утврђених у ставу 1. организује и спроводи надлежни завод односно институт за јавно здравље на територији за коју је
основан.
Здравствене установе, приватна пракса, друга правна лица, предузетници
и физичка лица која обављају делатност из става 1. тач. од 1) до 6) овог
члана, дужни су да обезбеде вршење обавезних здравствених прегледа
одређених категорија својих запослених у роковима и на начин прописан
законом и сносе трошкове тих прегледа, кao и дa у пoслoвним просторијама објекта у којима се обавља делатност чувају санитарне књижице, као
доказ о обављеном здравственом прегледу.
Члан 46.
Обавезном здравственом прегледу ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести подлежу:
1) даваоци крви, ћелија, ткива, органа или делова органа који се пресађују;
2) труднице;
3) oсобе на лечењу хемодијализом;
4) лица која су била акцидентално изложена доказано инфективном или
потенцијално инфективном материјалу;
5) одојчад или деца која су током трудноће, рађања или по рођењу била
изложена ХИВ инфекцији или вирусној хепатитис Ц инфекцији, као и
одојчад или деца са сумњом на конгенитални сифилис;
6) новорођенчад/одојчад рођена од мајки са сумњом на инфекцију вирусом рубеле или потврђеном инфекцијом вирусом рубеле у трудноћи, односно она са сумњом на конгенитални рубела синдром;
7) лица на издржавању казне затвора;
8) лица смештена у социјалне установе у којима се обавља и здравствена
делатност, као и лица смештена у ђачке и студенске домове;
9) лица која траже азил;
10) лица која су на програмима инсеминације или вештачке оплодње, у
складу са законом којим се уређује биолошки потпомогнута оплодња;
11) здравствени радници који су експонирани ХБВ вирусу на ХБсАг или
антиХБс у зависности од тога да ли су вакцинисани против хепатитиса Б.
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Препорученом здравственом прегледу, ради утврђивања носилаштва
узрочника заразних болести подлежу:
1) труднице;
2) жртве сексуалног напада или злостављања;
3) лица са дијагностикованом активном туберкулозом;
4) лица са клинички манифестним знацима или симптомима који указују
на ослабљен имунолошки систем;
5) лица која су била потенцијално, ненасилно изложена инфекцији која се
преноси парентералним или сексуалним путем.
Обавезни или препоручени здравствени прегледи ради утврђивања носилаштва узрочника заразних болести могу бити прописани и за друге категорије становништва према епидемиолошким индикацијама и у складу са
прeпoрукaмa СЗO и других међународних организација.
Меру обавезног и препорученог здравственог прегледа за одређене категорије становништва из става 1. овог члана, организују и спроводе надлежне здравствене установе, у складу са законом.
Министар одређује заразне болести и носилаштво одређених микроорганизама и специфичних антитела, прописује врсте обавезних и препоручених здравствених прегледа којима подлежу лица из чл. 45. и 46. овог закона, као и услове, рокове и начин спровођења тих прегледа и извештавања.
Лична заштита од инфекције
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 46а
Мере личне заштите од инфекције подразумевају такво чињење или
уздржавање од чињења које је усмерено на заштиту сопственог и туђег
здравља и живота од заразне болести, а које нарочито подразумева обавезу коришћења личних заштитних средстава у складу са природом болести,
одређено понашање у затвореном и/или на отвореном простору, на јавним и приватним окупљањима и друге прописане мере личне заштите
којим се спречава или сузбија ширење заразне болести.
Правна лица и предузетници који обављају делатност у објектима у којима бораве друга лица, дужни су да предузму радње и активности ради
примене мера личне заштите из става 1. овог члана, као и да одреде лице
одговорно за непосредну примену тих мера.
Мере личне заштите од инфекције из става 1. овог члана усмерене на заштиту сопственог и туђег здравља и живота од заразне болести, у време
проглашене епидемије, дужна су да примењују сва лица, у складу са прописима.
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Контролу спровођења мера личне заштите врши санитарна инспекција, а
у случају епидемије заразних болести од већег епидемиолошког значаја
ширих размера, поред санитарне инспекције, контролу спровођења мера
личне заштите врше и комунална инспекција и комунална милиција, у
складу са овим законом, као поверене послове.
Мере личне заштите од инфекције, врсту личних заштитних средстава,
простор, објекте и услове коришћења тих средстава, обавезе физичких и
правних лица која обављају делатност или која користе или бораве у тим
објектима, односно простору, начин вршења контроле и друга питања од
значаја за примену мера личне заштите од инфекције ради спречавања
или сузбијања ширења заразне болести, прописује Влада.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Здравствено васпитање и образовање одређених категорија запослених
лица
Члан 47.
Здравствене установе, правна лица која обављају и здравствену делатност,
приватна пракса и здравствени радници дужни су да кроз промоцију
здравља оболела лица и друга лица из њихове непосредне околине поуче
о начину заштите од заразне болести, у складу са законом.
Члан 48.
Запослени из члана 45. став 1. тач. 1), 2), 3), 4) и 5) овог закона, морају да
имају основна знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних
болести. Обуку организује и спроводи Министарство у сарадњи са надлежним заводима односно институтима за јавно здравље.
Трошкове обуке из става 1. овог члана, сноси здравствена установа, приватна пракса, правно лице и предузетник.
Министар прописује програм обуке за стицање основних знања из става 1.
овог члана, начин његовог спровођења, висину трошкова и накнаду за рад
комисије и уређује остала питања.
Инфoрмисaњe здравствених радника и становништва
Члaн 49.
Зaвoди, односно институти зa jaвнo здрaвље oбавeзни су да инфoрмишу
здрaвствeнe рaдникe и становништво o разлозима и нaчину спрoвођења
пoсeбних мeрa зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe зaрaзних бoлeсти, а пoсeбно у
случajeвимa кaдa je потребна сарaдњa здрaвствeних рaдникa и становништва у спровођењу пoсeбних мeрa зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe зaрaзних
бoлeсти.
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Здрaвствeни рaдници или прaвна лица кoje oбaвљajу здрaвствeну
дeлaтнoст мoгу инфoрмисати oстaлe здрaвствeнe рaдникe и становништво
искључивo у делу мeра кoje сaми спрoвoдe.
Нa прeдлoг Зaвoдa зa jaвнo здрaвље основаног за територију Републике
Србије у случajeвимa из стaвa 1. oвoг члaнa министaр ћe инфoрмисати
здрaвствeнe рaдникe и становништво o спровођењу пoсeбних мeрa зa сузбиjaњe и спрeчaвaњe зaрaзних бoлeсти.
2. Ванредне мере за заштиту становништва од заразних болести и
начин њиховог спровођења
Проглашавање епидемије заразне болести од већег епидемиолошког
значаја
Члан 50.
Министар проглашава појаву епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја и наређује мере које се у том случају морају спроводити.
Акт из става 1. овог члана, министар доноси на предлог Комисије и Завода
најкасније у року од два дана од дана достављања предлога.
Предлог из става 2. овог члана, садржи: назив заразне болести, подручје
захваћено епидемијом, мере које се у том случају морају спроводити, начин њиховог спровођења и средства потребна за обезбеђивање спровођења тих мера.
Министар на предлог Завода у сарадњи са Комисијом проглашава престанак епидемије од већег епидемиолошког значаја.
Спровођење мера у ванредним ситуацијама
Члан 51.
У случају ванредних ситуација (елементарне несреће и катастрофе, појаве
епидемије заразне болести, појаве нове или недовољно познате заразне
болести и у случају сумње на употребу биолошког агенса и друго) које могу да угрозе здравље и животе људи и у којима постоји непосредна опасност за масовно преношење заразних болести, спроводе се следеће мере:
1) организовање, планирање и обезбеђивање спровођења мера спречавања и сузбијања заразних болести;
2) брза епидемиолошка процена у циљу хитног предузимања непосредних
мера заштите становништва;
3) епидемиолошки надзор у ванредној ситуацији, увођењем система раног
упозоравања док постоје разлози наведени у ставу 1. овог члана;
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4) превоз, изолација, кућна изолација, карантин и карантин у кућним
условима ако постоји индикација;
5) активирање система комуникације у ванредном стању;
6) обавезно учешће здравствених установа, приватне праксе, предузетника и грађана у сузбијању ризика за јавно здравље и коришћење одређених
објеката, опреме и превозних средстава ради спречавања и сузбијања преношења заразних болести, а на основу наредбе министра;
7) мере личне заштите од инфекције.
Епидемиолошки надзор спроводи се док постоје разлози наведени у ставу
1. овог члана.
Епидемиолошки надзор у ванредној ситуацији, у ставу 1. овог члана, организују и спроводе заводи, односно институти за јавно здравље, у сарадњи
са Министарством.
Спровођење мера у ванредној ситуацији обавља се у складу са законом
којим се уређују ванредне ситуације и овим законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 52.
Министар на основу предлога Комисије и Завода може наредити:
а) забрану окупљања на јавним местима;
б) ограничење кретања становништва у подручју захваћеном ванредном
ситуацијом;
в) забрану или ограничење путовања;
г) забрану или ограничење промета појединих врста робе и производа;
д) ванредну вакцинацију;
ђ) мере личне заштите од инфекције.
Мере из става 1. овог члана, трају до престанка опасности.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Спречавање уношења заразних болести у земљу и њиховог преношења у
друге земље
Члан 53.
Ради спречавања уношења заразних болести у земљу, сузбијања и спречавања њиховог преношења у друге земље, министар на предлог Комисије и
Завода може наредити мере за заштиту становништва од заразних болести, и то:
1) забрану путовања у земљу у којој влада епидемија заразне болести;
2) забрану кретања становништва, односно ограничење кретања становништва у подручју захваћеном одређеном заразном болешћу, односно
епидемијом те заразне болести;
3) забрану или ограничење промета појединих врста робе и производа;
4) обавезно учешће здравствених установа, других облика обављања
здравствене делатности, других правних лица, предузетника и грађана у
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сузбијању заразне болести и коришћењу одређених објеката, опреме и
превозних средстава ради сузбијања заразних болести;
5) обавезан лекарски преглед, лабораторијско испитивање или подношење извештаја о лабораторијском испитивању приликом уласка у земљу из
одређених земаља, у складу са Међународним здравственим правилником.
За учешће у спровођењу мере из става 1. тачка 4) овог члана, здравственим установама, приватној пракси, другим правним лицима, предузетницима и грађанима припада одговарајућа надокнада у складу са законом.
Мере из става 1. овог члана, могу трајати најдуже док постоји опасност од
уношења заразне болести у земљу, односно од ширења епидемије заразне
болести.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 53а
У случају појаве пандемије или епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, појаве нове или недовољно познате заразне болести и у случају сумње на употребу биолошког агенса и друго, који могу да
угрозе здравље и животе људи и у којима постоји непосредна опасност за
масовно преношење заразних болести, Влада може:
а) забранити, односно ограничити улазак на територију Републике Србије
лицима која долазе из држава са неповољном епидемиолошком ситуацијом, одредити услове за улазак и мере које је потребно применити током
боравка на територији Републике Србије, круг лица на која се одређени
услови и мере примењују, као и начин контроле спровођења, извршиоце и
средства за спровођење и тих мера;
б) одлучити о отварању привремених објеката за смештај, изолацију и
лечење оболелих од заразне болести, када постојећи капацитети здравствених установа и објеката из члана 29. овог закона нису довољни за изолацију и лечење лица оболелих од заразне болести, као и о обезбеђивању
потребне опреме, лекова, медицинских средстава и санитетског материјала, начину обезбеђења медицинског и немедицинског особља, осигурању
безбедности привремених објеката и другим питањима од значаја за њихово функционисање;
в) одлучити о упућивању оболелих од заразне болести на лечење у иностранство у случају попуњености свих расположивих капацитета за изолацију и лечење у Републици Србији, о тражењу помоћи од других држава и
међународних организација и о пружању помоћи другим државама
захваћеним епидемијом у обезбеђивању потребне опреме, лекова, медицинских средстава и санитетског материјала, привременом упућивању
недостајућег медицинског и немедицинског особља и другим питањима
од значаја за заустављање епидемије, односно пандемије и лечење и заштиту становништва од заразних болести;
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г) образовати кризни штаб и одредити друге oдгoвaрajућe мeрe за заустављање епидемије, односно пандемије и лечење и заштиту становништва од заразних болести, као и услове, нaчин спрoвoђeњa и извршиоце.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020

3. Друге мере за заштиту становништва од заразних болести и начин
њиховог спровођења
Превенција и сузбијање инфекција повезаних са здравственом заштитом (болничка инфекција)
Члан 54.
Здравствене установе, приватна пракса, сoциjaлне устaнoве у кojимa сe
oбaвљa и здрaвствeнa дeлaтнoст и друга правна лица која могу обављати и
здравствену делатност дужне су да спроводе стручне, организационе и
друге прописане мере ради спречавања појаве, као и ради раног откривања и сузбијања болничких инфекција унутар установе.
Ради спровођења мера из става 1. овог члана, здравствене установе и социјалне установе у кojима сe oбaвљa и здрaвствeнa дeлaтнoст, дужне су да
образују комисију за заштиту од болничких инфекција.
Министар прописује мере из става 1. овог члана, начин и поступак за њихово спровођење, као и начин образовања и рада комисије за заштиту од
болничких инфекција.
Хигијенско поступање приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција
којима се нарушава интегритет коже
Члан 55.
Правна лица и предузетници који обављају делатност пружања услуга
хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже (у даљем тексту:
хигијенске услуге), дужни су да своје услуге пружају под условима и на
начин којим се спречава појава и преношење заразних болести.
Министар прописује ближе услове у погледу кадрова, просторија, уређаја
и опреме које морају испуњавати правна лица и предузетници који обављају делатност пружања хигијенских услуга, као и начин поступања којим
се спречава појава и преношење заразних болести приликом пружања тих
услуга.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

349

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Поступање са посмртним остацима умрлих лица
Члан 56.
Посмртни остаци умрлих лица преносе се, односно ископавају и преносе,
на начин и под условима којима се спречава појава и преношење заразних
болести.
Члан 57.
Пренос посмртних остатака умрлих лица која су умрла од заразних болести из члана 5. овог закона, и незаразних болести, обавља се под условима
и на начин предвиђен овим законом.
Члан 58.
Пренос и превоз умрлих лица од заразних болести, обавља се на подручју
Републике Србије на основу спроводнице а из Републике Србије у иностранство, на основу спроводнице и решења (одобрења), које издаје надлежан санитарни инспектор.
Члан 59.
Пренос умрлих лица која нису била сахрањивана и која нису умрла од
заразних болести из члана 5. овог закона, обавља се на подручју Републике на основу спроводнице а из Републике у иностранство на основу спроводнице и решења (одобрења), које издаје територијално надлежни санитарни инспектор.
Члан 60.
Умрло лице се преноси из иностранства у Републику Србију на основу
спроводнице коју издаје надлежно дипломатско, односно конзуларно
представништво Републике Србије у држави из које се умрло лице износи.
Члан 61.
Ископавање и пренос умрлог лица из једног гробног места ради сахране у
друго гробно место, на истом гробљу, или у истом насељеном месту, обавља се на основу одобрења издатог од општинског органа управе надлежног за послове комуналне делатности.
Ископавање и пренос умрлог лица из једног места ради сахране у друго
место на територији Републике Србије или из Републике Србије у иностранство, обавља се на основу спроводнице коју издаје територијално надлежни санитарни инспектор.
Члан 62.
Пренос урне умрлог лица обавља се са спроводницом.
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Члан 63.
Санитарни инспектор издаје спроводницу и решење на основу јавне
исправе којом се доказује идентитет умрлог лица и потврде о узроку смрти.
Изузетно спроводницу може издати и доктор медицине који је константовао смрт и присуствовао опремању лица умрлог у здравственој установи,
војној јединици или јединици полиције.
Члан 64.
Трошкови преноса умрлог лица сноси лице које је поднело захтев за издавање одобрења за пренос, ако према посебним прописима или међународним уговором није другачије одређено.
Члан 65.
Министар прописује услове и начин опремања, ископавања и преношења
посмртних остатака умрлог лица и образац спроводнице.
V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 66.
Рaди спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних бoлeсти oд значаја зa Рeпублику
Србију, Министaрствo:
1) прaти крeтaњe зaрaзних бoлeсти нa основу извештаја Зaвoдa;
2) дoнoси трогoдишњи прoгрaм имунизaциje нa прeдлoг Зaвoдa;
3) усклaђуje рaд нaдлeжних органа аутономне покрајине, jeдиницa
лoкaлнe сaмoупрaвe у спрeчaвaњу и сузбиjaњу зaрaзних бoлeсти и спрoвођење мeрa зa зaштиту oд зaрaзних бoлeсти кoje сe пojaвљуjу у
eпидeмиjскoм oблику и угрoжaвajу двe или вишe oпштинa;
4) нa прeдлoг Зaвoдa нaрeђуje спрoвођење мeрa зaштитe oд зaрaзних
бoлeсти у случajу eпидeмиje кoja угрoжaвa вишe jeдиницa лoкaлнe
сaмoупрaвe, пoсeбнo већих eпидeмиja и eпидeмиja нeпoзнaтoг узрoчникa.
Члaн 67.
Министарство унутрашњих послова и Министарство одбране пружају помоћ Министарству у границама својих надлежности у спровођењу мера
инспекцијског надзора, као и при спровођењу других мера прописаних
овим законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 68.
Здравствене установе, приватна пракса, правна лица, предузетници,
здравствени радници и грађани дужни су да спроводе мере прописане
овим законом и поступе по решењу санитарног инспектора ради заштите
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становништва од заразних болести, у роковима, под условима и на начин
одређен тим решењем.
Здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица која у вршењу
здравствене делатности открију заразну болест, дужни су да предузму
прописане мере за спречавање преношења и сузбијања те заразне болести
и друге мере које природа болести захтева, као и да поуче оболела лица и
друга лица из њихове околине о начину заштите од те заразне болести.
Члан 69.
Лице оболело од заразне болести, односно носилац узрочника заразне
болести дужно је да даје истините податке током епидемиолошког испитивања и да се придржава одређених мера и упутстава здравствене установе, односно налога доктора медицине, нарочито у погледу спречавања
преношења заразне болести.
Члан 70.
Средства за спровођење посебних мера за заштиту становништва од заразних болести утврђених у члану 17. став 1. овог закона, изузев за здравствене прегледе одређених категорија запослених и других лица утврђених у члану 45. став 1. овог закона, вакцинацију лица у међународном саобраћају, вакцинацију препорученим и другим вакцинама на захтев пацијената из члана 32. овог закона, образовање одређених категорија запослених лица из члана 48. овог закона као и за личну заштиту од инфекције, обезбеђују се у складу са законом којим се уређује област здравствене
заштите и законом којим се уређује област здравственог осигурања.
Изузетно, препоручена имунизација из члана 32. овог закона може се финансирати из средстава буџета Републике Србије, у складу са посебним
актом Владе.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 71.
Средства за спровођење заштите становништва од заразних болести које
нису утврђене овим законом а чија појава може угрозити здравље становништва Републике Србије и од заразних болести чији је узрочник непознат, као и средства за спречавање, сузбијање и гашење епидемија тих заразних болести, обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Средства за спровођење ванредних мера утврђених овим законом обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Средства за спровођење програма утврђених у чл. 8. и 9. овог закона,
потврђених међународних уговора и међународних санитарних конвенција, обезбеђују се у буџету Републике Србије.
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Члан 72.
Средства за одговарајућу надокнаду трошкова насталих у вези са коришћењем објеката за лечење, односно за изолацију и лечење лица оболелих од одређене заразне болести у случају епидемије те заразне болести
од већег епидемиолошког значаја, за коришћење објеката за спровођење
мере карантина, који су за ту сврху одређени актом министра у складу са
чланом 31. овог закона, као и средства за спровођење ванредних мера наређених ради спречавања уношења у земљу, преношења и сузбијања заразних болести у складу са чланом 53. овог закона, обезбеђују се у буџету
Републике Србије.
VI. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 73.
Инспекцијски надзор над применом овог закона и других прописа и
општих аката којима се уређује област заштите становништва од заразних
болести врши Министарство, преко санитарних инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора из става 1. овог члана, санитарни
инспектор има право и дужност да:
1) нареди предузимање прописаних мера и других радњи у складу са
законом;
2) нареди предузимање других мера у складу са обавезама утврђеним
међународним санитарним конвенцијама и другим међународним уговорима;
3) нареди прописани здравствени преглед запослених, других лица и
клицоноша, као и преглед производа, уређаја и опреме, узимање потребног материјала за лабораторијска испитивања ради утврђивања узрочника заразних болести;
4) нареди здравствени преглед лица и биолошког материјала ради
утврђивања заразних болести, односно узрочника заразних болести због
којих се налаже мера стављања под здравствени надзор;
5) нареди, према дефиницији случаја или према процењеној епидемиолошкој ситуацији принудну изолацију и лечење лицима оболелим од
пандемијског грипа куге, великих богиња и вирусних хеморагијских грозница (изузев хеморагијске грознице са бубрежним синдромом), САРС-а,
односно, принудну изолацију лицима за која постоји сумња да болују од
куге, великих богиња, вирусних хеморагијских грозница, САРС-а, као и од
других заразних болести непознате етиологије. Рок за спровођење ове
мере предлаже доктор медицине, специјалиста епидемиологије a спроводи санитарни инспектор;
6) нареди принудно стављање у карантин здравим лицима која су била
или за која постоји сумња да су била у контакту са лицима оболелим од
пандемијског грипа на почетку преношења, куге, великих богиња и вирусних хеморагијских грозница (изузев хеморагијске грознице са бубреж-
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ним синдромом), САРС-а и од друге заразне болести за коју референтна
здравствена установа утврди да представља опасност по здравље становништва Републике Србије;
7) забрани обављање делатности лицима запосленим на пословима
утврђеним у члану 45. став 1. тач. од 1. до 5. овог закона, као и лицима која
на тим пословима обављају обавезну праксу, ако нису подвргнути обавезном здравственом прегледу у роковима и на начин утврђен овим законом,
или ако у пословним просторијама објекта у коме се обавља одређена делатност не поседују санитарне књижице као доказ о обављеном здравственом прегледу, до прибављања резултата да не болују од одређених
заразних болести, односно да нису носиоци узрочника тих заразних болести;
8) забрани обављање делатности лицима запосленим на пословима
утврђеним у члану 45. став 1. тач. од 1. до 5. овог закона, као и лицима која
на тим пословима обављају обавезну праксу, ако су оболела од активне
туберкулузе, гнојних обољења коже и слузнице, одређених микоза и одређених цревних заразних болести, или су излучиоци узрочника тих заразних болести, до излечења, односно до престанка излучивања узрочника
заразних болести;
9) забрани даљу дистрибуцију вакцине или имунобиолошког препарата ако се утврди да се приликом њиховог транспорта и чувања није придржавало принципа хладног ланца;
10) забрани, односно ограничи кретање особама за које се посумња или
утврди да су се могле заразити кугом, великим богињама, вирусним хеморагијским грозницама (изузев хеморагијске грознице са бубрежним синдромом) и другом заразном болешћу за коју референтна здравствена
установа утврди да представља опасност по здравље становништва Републике Србије;
11) забрани окупљање особа у школама, предшколским установама,
здравственим установама, јавним објектима и на другим јавним местима
док траје опасност од епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја;
12) привремено забрани коришћење просторија за рад у здравственој
установи или делу здравствене установе у случају појаве епидемије болничке инфекције која није сузбијена предложеним противепидемијским
мерама;
13) забрани обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације здравственим установама и другим правним лицима и предузетницима који не испуњавају прописане услове за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, до испуњења тих услова;
14) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у
складу са законом;
15) обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;
16) изда прекршајни налог.
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Инспекцијски надзор над применом мера из члана 46а овог закона,
поред органа из става 1. овог члана, у случају проглашења епидемије од
већег епидемиолошког значаја ширих размера, као поверени посао врши
и јединица локалне самоуправе преко комуналне инспекције, а у јединицама локалне самоуправе у којима је образована служба комуналне милиције, контролу над применом мера из члана 46а овог закона врши и
преко комуналне милиције.
У вршењу инспекцијског наздора над применом мера из члана 46а овог
закона комунални инспектор има овлашћења из прописа којима се уређује инспекцијски надзор, а нарочито:
1) да изда прекршајног налог;
2) да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у
складу са законом;
3) да обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је
тај орган надлежан.
У вршењу контроле над применом мера из члана 46а овог закона, комунални милиционер, поред овлашћења прописаних законом којим се
уређује рад комуналне милиције, може:
1) да изда прекршајни налог;
2) да поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело,
односно захтев надлежном органу за покретање прекршајног поступка у
складу са законом;
3) да обавести други орган о разлозима за предузимање мера за које је
тај орган надлежан.
Јединица локалне самоуправе у случају из става 3. овог члана дужна је да
обезбеди примену плана заједничког надзора комуналне инспекције и
комуналне милиције.
Јединица локалне самоуправе из става 3. овог члана дужна је да периодично, на недељном нивоу, а по потреби и чешће, Министарству доставља
извештаје о спроведеном надзору, контролама и предузетим мерама из
заједничког надзора и контроле комуналне инспекције и комуналне милиције.
Када постоје разлози хитности због непосредног угрожавања живота и
здравља људи, односно у случајевима непоштовања прописаних мера у
време трајања епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера, у погледу окупљања људи супротно прописима, инспекцијски органи
из овог члана, као и комунални милиционер, могу усмено у складу са законом да нареде мере и радње од којих непосредно зависи успешно обављање послова утврђених, односно поверених овим законом, а нарочито:
1) да наложе да се испразни објекат, односно простор у коме је дошло до
кршења прописаних мера;
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2) да забране обављање делатности у објекту, односно простору у коме је
дошло до кршења мере док надлежни орган не предузме прописане мере,
а најдуже на 72 сата.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 74.
Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике
Србије, санитарни инспектори на граници, врше санитарни надзор над
путницима и њиховим стварима и над саобраћајним средствима у међународном саобраћају.
У вршењу инспекцијског надзора из става 1. овог члана, санитарни
инспектор има право и дужност да:
1) нареди здравствени преглед лица и биолошког материјала ради утврђивања заразних болести;
2) забрани, односно ограничи кретање особама за које се посумња или се
утврди да су се могле заразити кугом, великим богињама, вирусним хеморагијским грозницама, жутом грозницом, САРС-ом и другом заразном
болешћу за коју Комисија утврди да представља опасност по здравље становништва Републике Србије;
3) забрани уношење у земљу хране и воде лицима која долазе из земаља у
којима има колере и из других земаља у којима има других заразних болести које се могу пренети храном и водом, а за које Комисија утврди да
представљају опасност по здравље становништва Републике Србије;
4) нареди предузимање других мера у складу са овим законом и обавезама
утврђеним међународним санитарним конвенцијама и другим међународним уговорима.
Члан 75.
Мере утврђене у члану 73. став 2. тач. 1) до 15) и члану 74. став 2. тач. 1) до
4) овог закона, одређују се решењем санитарног инспектора у управном
поступку.
Предузимање изузетно хитних мера ради отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи, санитарни инспектор може наредити и
усменим решењем, у складу са законом.
Решење из става 2. овог члана, уноси се у записник о извршеном санитарном надзору.
Против решења санитарног инспектора из ст. 1. и 2. овог члана, може се
изјавити жалба у року од осам дана од дана достављања решења.
Жалба против решења санитарног инспектора не одлаже извршење тог
решења.
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По жалби против решења санитарног инспектора одлучује министар.
Решење из става 6. овог члана је коначно.
Члан 75а
У случају проглашења епидемије од већег епидемиолошког значаја ширих размера спроводи се хитан заједнички инспекцијски надзор.
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
Члан 76.
Здравствене установе, приватна пракса, друга правна лица, предузетници
и грађани који подлежу надзору из чл. 73. и 74. овог закона, дужни су да
омогуће органу управе надлежном за послове санитарног надзора, као и
заводима односно институтима за јавно здравље да врше надзор, односно
прописане прегледе лица и производа, објеката, просторија, уређаја и
опреме, као и узимање потребног материјала за лабораторијско испитивање и предузимање других прописаних и наређених мера, ради спречавања или сузбијања заразних болести.
Трошкове који настану у вршењу лабораторијских испитивања из става 1.
овог члана, сноси правно лице, односно предузетник који обавља делатност у објекту у којем се врши надзор.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара казниће се за
прекршај здравствена установа и друго правно лице ако:
1) обавља дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију, а не испуњава прописане услове (члан 44. став 1);
2) не омогући органу управе надлежном за послове санитарног надзора,
као и здравственим установама и здравственим радницима да врше надзор и прописане прегледе лица и производа, објекта, просторија, уређаја и
опреме, као и узимање потребног материјала за лабораторијско испитивање и предузимање других прописаних и наређених мера ради спречавања или сузбијања заразних болести (члан 45. став 5);
3) не поступи по наређеним мерама и не узме обавезно учешће у сузбијању заразне болести и коришћењу одређених објеката, опреме и превозних
средстава (члан 53. став 1. тачка 4).
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се одговорно лице у
здравственој установи и другом правном лицу новчаном казном у износу
од 30. 000 до 150. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се оснивач приватне
праксе, предузетник новчаном казном у износу од 50. 000 до 500. 000
динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 20. 000 до 150. 000 динара.
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Члан 78.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара, казниће се за
прекршај здравствена установа и друго правно лице ако:
1) не организује и не спроводи мере за заштиту становништва од заразних
болести, у складу са законом (члан 13. став 1);
2) не пријави случај који подлеже обавезном пријављивању, у складу са
овим законом (члан 24. став 2);
3) при дистрибуцији, транспорта и чувања вакцине или имунобиолошког
препарата не придржава принципа хладног ланца (члан 39. став 1);
4) ради, запосли, односно дозволи обављање делатности или обавезне
праксе лицима која нису подвргнута обавезним здравственим прегледима
у складу са овим законом (члан 45. став 2);
5) ради, запосли, односно дозволи обављање делатности или обавезне
праксу лицима која болују од одређених заразних болести, као и лицима
која су носиоци одређених узрочника заразних болести (члан 45. став 3);
6) не обезбеди вршење обавезних здравствених прегледа одређених категорија својих запослених у роковима и на начин прописан овим законом,
ако не сноси трошкове тих прегледа, као и ако у пословним просторијама
објеката у којима се обавља делатност не чува санитарне књижице као
доказе о здравственом стању својих запослених (члан 45. став 5);
7) приликом вршења своје делатности не спроводи одговарајуће стручне,
организационе и друге прописане мере ради спречавања појаве, раног
откривања и сузбијања заразних болести унутар установе (члан 54. став 1);
8) не образује комисију за заштиту од болничких инфекција (члан 54. став
2);
9) не спроводи мере прописане овим законом и ако не поступи по извршном решењу санитарног инспектора ради заштите становништва од заразних болести у роковима, под условима и на начин одређен тим решењем (члан 68. став 1);
10) у вршењу здравствене делатности открије заразну болест а не предузме прописане мере за спречавање преношења и сузбијање те заразне болести и друге мере које природа болести захтева, као и ако не поучи оболела лица и друга лица из њихове непосредне околине о начину заштите
од те заразне болести (члан 68. став 2).
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
здравственој установи и другом правном лицу новчаном казном у износу
од 30. 000 до 150. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. тач. 1) до 7) и тач. 9) и 10) овог члана, казниће се оснивач приватне праксе, предузетник новчаном казном у износу
од 50. 000 до 500. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. тач. 1), 2) и 9) овог члана, казниће се здравствени радник новчаном казном у износу од 20. 000 до 150. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. тач. 1) овог члана, казниће се физичко лице
новчаном казном у износу од 20. 000 до 150. 000 динара.
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Члан 79.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара, казниће се за
прекршај здравствена установа ако:
1) не спроводи епидемиолошко испитивање у случајевима прописаним
овим законом (члан 19. став 3);
2) не врши лабораторијско испитивање у случајевима утврђеним овим
законом и ако врши лабораторијска испитивања, а не испуњава прописане услове за вршење лабораторијских испитивања у области микробиологије (члан 21. став 3);
3) не води податке о лабораторијским испитивањима и ако не даје обавештења о добијеним резултатима у роковима и на начин прописан овим
законом (члан 22. став 1);
4) не организује и не спроводи имунизацију имунолошким лековима као
и заштиту лековима, у складу са законом (члан 36. став 2);
5) не организује и не спроводи меру обавезних здравствених прегледа за
одређене категорије лица утврђених у члану 45. став 1. и члану 46. став 1.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
здравственој установи новчаном казном у износу од 30. 000 до 150. 000
динара.
За прекршај утврђен у тач. 2), 3) и 5) овог члана, казниће се оснивач приватне праксе, предузетник новчаном казном у износу од 50. 000 до 500.
000 динара.
За прекршај утврђен у тачки 4) овог члана, казниће се здравствени радник
новчаном казном у износу од 20. 000 до 150. 000 динара.

Члан 80.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара, казниће се за
прекршај завод, односно институт за јавно здравље ако:
1) утврди заразну болест из групе зооноза или смрт лица проузроковану
том заразном болешћу, а о томе одмах не извести надлежну ветеринарску
установу и инспекцијске органе надлежне за послове санитарног, односно
ветеринарског надзора на територији на којој је заразна болест утврђена
(члан 25. став 1);
2) не обавести орган управе надлежан за послове санитарног надзора о
лицима која се, у складу са издатим решењем санитарног инспектора, не
јављају здравственој установи ради праћења свог здравственог стања
(члан 30. став 5);
3) не врши надзор над спровођењем имунизације (члан 37. став 2);
4) не организује и не спроводи меру обавезних здравствених прегледа за
одређене категорије запослених, других лица и клицоноша утврђених у
члану 45. став 4;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

359

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

5) не организује и не спроводи епидемиолошки надзор у ванредним случајевима утврђеним у члану 51. став 3. овог закона.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
заводу, односно институту за јавно здравље, новчаном казном у износу од
30. 000 до 150. 000 динара.
Члан 81.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 500. 000 динара, казниће се за
прекршај правно лице ако:
1) не спроводи дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију утврђену у
члану 16. став 2;
2) не спроводи дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију по епидемиолошким индикацијама у складу са овим законом (члан 17. став 3);
3) утврди заразну болест из групе зооноза или угинуће животиње проузроковано том болешћу, а о томе одмах не извести завод, односно институт
за јавно здравље и орган управе надлежан за послове санитарног надзора
на територији на којој је заразна болест утврђена (члан 25. став 2);
4) oргaнизуjе путoвaње у зeмљу у кojoj имa oбoљeњa кoja прeдстaвљajу
прeтњу пo мeђунaрoднo jaвнo здрaвљe, и не придржавају се обавеза утврђених у члану 30. став 1;
5) привремено не уступи свој објекат на коришћење ради сузбијања заразне болести, односно епидемије те заразне болести у складу са чланом 31.
став 10;
6) не омогући несметано вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације у случајевима утврђеним у члану 43. овог закона;
7) не спроводи пружање хигијенских услуга под условима и на начин којим се спречава појава и ширење заразних болести (члан 55. став 1);
8) ископавање и преношење лица умрлих од заразних болести не врши
под условима којима се спречава појава и преношење заразних болести и
на начин утврђен овим законом (члан 56);
9) не поступа по прописима, одлукама или наредбама које доносе надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за
заштиту становништва од заразних болести.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 50. 000 до 150. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 50. 000 до 150. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се физичко лице запослено на пословима пружања хигијенских услуга, односно на пословима
ископавања и преношења лица умрлих од заразних болести, новчаном
казном од 50. 000 до 150. 000 динара.
*Службени гласник Републике Србије, број 68/2020
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Члан 82.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара, казниће се за
прекршај здравствена установа ако:
1) не спроводи епидемиолошки надзор у складу са законом (члан 7. став
1);
2) кроз промоцију здравља, оболела лица и друга лица из њихове непосредне околине не поучи о начину заштите од заразних болести у складу
са законом (члан 47).
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
здравственој установи новчаном казном у износу од 30. 000 до 150. 000
динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. тачка 2. овог члана, казниће се оснивач
приватне праксе, предузетник новчаном казном у износу од 50. 000 до
500. 000 динара.
За прекршај утврђен у ставу 1. тачка 2. овог члана, казниће се здравствени
радник новчаном казном у износу од 20. 000 до 150. 000 динара.
Члан 83.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара казниће се за
прекршај Завод ако не припреми републичке програме за здравствену
заштиту од заразних болести у складу са законом (члан 9. став 1. и члан 10.
став 1).
За прекршај утврђен у ставу 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
Заводу новчаном казном од 30. 000 до 150. 000 динара.
Члан 84.
Новчаном казном у износу од 20. 000 до 150. 000 динара казниће се за
прекршај доктор медицине ако:
1) утврди или постави сумњу да је одређено лице оболело од заразне болести утврђене у члану 26. став 2. овог закона, а не обезбеди санитетско возило за превоз тог лица до здравствене установе за болничко лечење лица
оболелих од заразних болести (члан 26. став 3);
2) утврди да је одређено лице оболело од заразне болести, потврди или
посумња да је оболело од заразне болести, а то лице одмах не упути у
здравствену установу у којој се изолују и лече лица оболела од заразних
болести (члан 28. став 1);
3) по извршеном прегледу сваког лица које треба имунизовати, не изврши
имунизацију и не води прописане евиденције о извршеним имунизацијама (члан 37. став 1).
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Члан 85.
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 150. 000 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако:
1) у поступку епидемиолошког испитивања не говори истину и не даје
тачне и потпуне податке од значаја за откривање извора и начина преношења заразне болести, односно за откривање, спречавање и сузбијање
епидемије те заразне болести, као и ако се по потреби не подвргне одређеним медицинским испитивањима (члан 19. став 6);
2) се не придржава налога доктора медицине у случају када му је одређена
обавеза превоза санитетским возилом или мера изолације и лечења, односно изолације, у складу са овим законом (члан 28. став 2);
3) пре путовања у земљу у којој има колере, куге, великих богиња, жуте
грознице, вирусних хеморагијских грозница (изузев хеморагијске грознице са бубрежним синдромом) и маларије, као и по повратку из тих земаља, не придржава обавеза прописаних овим законом, као и мера које природа те болести налаже (члан 30. став 1);
3а) се на граничном прелазу не пријаве надлежној здравственој служби,
односно органима надлежним за контролу прелажења државне границе,
као и ако се у месту боравка не јаве надлежном заводу, односно институту
за јавно здравље (члан 30. став 3);
4) се у складу са издатим решењем санитарног инспектора, у року од 24
сата не јави заводу, односно институту за јавно здравље према месту боравка ради праћења свог здравственог стања (члан 30. став 7);
5) се не придржава мере карантина (члан 31. став 5);
5а) одбије или се не придржава карантина у кућним условима који је
одређен у складу са чланом 31а овог закона;
6) одбије обавезну имунизацију лица одређеног узраста (члан 32. став 2);
7) обавља производњу и промет хране а није обавио обавезни здравствени
преглед и не поседује прописно оверену санитарну књижицу (члан 45.
став 5);
8) не спроводи мере прописане овим законом и не поступи по решењу
санитарног инспектора ради заштите становништва од заразних болести,
у роковима, под условима и на начин одређен тим решењем (члан 68. став
1);
9) лице оболело од заразне болести, односно ако је носилац узрочника
заразне болести, не даје истините податке и не придржава се одређених
мера и упутстава здравствене установе, односно налога доктора медицине,
нарочито у погледу спречавања преношења заразне болести (члан 69);
10) не поступа по прописима, одлукама или наредбама које доносе надлежни органи у складу са овим законом, а којима се одређују мере за
заштиту становништва од заразних болести.
*Службени гласник Републике Србије, број 68/2020
**Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
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Члан 85а
Новчаном казном у износу од 300. 000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера
личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 150. 000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од 50. 000 динара.
Новчаном казном у износу од 30. 000 динара казниће се за прекршај лице
одговорно за примену мера личне заштите од инфекције, ако не обезбеди
непосредну примену тих мера (члан 46а став 2).
Новчаном казном у износу од 5. 000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције усмерених на заштиту сопственог и туђег здравља и живота, у време проглашене епидемије (члан 46а став 3).
*Службени гласник Републике Србије, број 136/2020
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 86.
Здравствене установе и други облици обављања здравствене делатности
који су по досадашњим прописима овлашћени да обављају лабораторијска испитивања ради утврђивања узрочника заразних болести и лабораторијска испитивања ради провере лабораторијских налаза, потврде
идентификације или идентификације и класификације узрочника одређених заразних болести, као и правна лица и предузетници који су по досадашњим прописима овлашћени да обављају послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације, наставиће да обављају те послове до издавања
нових овлашћења у складу са овим законом а најкасније шест месеци од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 87.
Подзаконске акте утврђене овим законом, министар ће донети у року од
12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примењиваће се
прописи донети до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом.
Члан 88.
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Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити
становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Србије,
бр. 125/04 и 36/15).
Члан 89.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од
заразних болести: Службени гласник Републике Србије, број 68/2020-4
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од
заразних болести: Службени гласник Републике Србије, број 136/2020-3
Члан 21.
Прописи и општи акти донети до ступања на снагу овог закона ради спречавања и сузбијања заразне болести из члана 2. овог закона остају на снази, у делу који није у супротности са одредбама овог закона, до доношења
прописа и општих аката у складу са овим законом.
Члан 22.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”
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5. Закон о транспорту опасне робе
Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 др. закон, 10/2019 - др. закон.
Део први
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1.
Овим законом се уређују услови за обављање унутрашњег и међународног
транспорта опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном
саобраћају на територији Републике Србије, захтеви у односу на амбалажу, покретну опрему под притиском, односно цистерну, односно превозно
средство намењено за транспорт опасне робе, услови за именовање тела
која испитују и контролишу амбалажу, покретну опрему под притиском,
односно цистерну, односно возило за транспорт опасне робе, услови за
овлашћивање тела која испитују и контролишу брод за транспорт опасне
робе, надлежности државних органа и организација у транспорту опасне
робе, услови и обавезе које треба да испуне учесници у транспорту опасне
робе, надзор, као и друга питања која се односе на транспорт опасне робе.
Примена закона
Овај закон се не примењује на:

Члан 2.

1) транспорт опасне робе морем поморским бродовима који вију заставу
Републике Србије, односно транспорт опасне робе поморским пловним
путевима који чине део унутрашњих водних путева;
2) транспорт опасне робе скелама које искључиво прелазе унутрашњи
водни пут или луку;
3) транспорт опасне робе који привредно друштво, друго правно лице или
предузетник обавља за потребе своје делатности искључиво у затвореној
техничко-технолошкој целини (фабрички круг, складиште и слично);
4) транспорт опасне робе који се обавља превозним средствима која припадају министарству надлежном за послове одбране, министарству надлежном за унутрашње послове, Војсци Србије, као и војним снагама других држава и организација које према посебном споразуму користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије.
Члан 2а
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На поступак издавања и укидања решења о одобрењу одступања од одредаба ADR/RID/ADN, поступак издавања и одузимања дозволе за транспорт опасне робе, издавање решења о признавању иностране исправе о
усаглашености, издавање сертификата о одобрењу за тип амбалаже,
покретне опреме под притиском или цистерне у складу са ADR/RID/ADN,
поступак именовања тела за спровођење поступка оцењивања усаглашености, поступак издавања и одузимања овлашћења стручном лицу, поступак издавања и одузимања лиценце за стручну обуку кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, поступак издавања сертификата за саветника, поступак признавања ADR сертификата о одобрењу
за возило издатог у другој држави, поступак издавања и одузимања
овлашћења за вршење стручне обуке кандидата за обављање послова возача возила за транспорт опасне робе, односно лица са сертификатом о
специјалистичком знању из области ADN, поступак именовања тела за
оцењивање усаглашености возила, поступак издавања, продужења важења и укидања ADR сертификата о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне робе, поступак издавања, продужења важења и
одузимања сертификата о специјалистичком знању из области ADN и
поступак издавања одобрења, вођење евиденција и регистара прописаних
овим законом примењују се одредбе закона који уређује општи управни
поступак.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Значење појмова
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) амбалажа (packaging) је једна или више посуда и сви други саставни делови, друге компоненте или материјали, који су потребни да би посуда испунила своју функцију резервоара и сигурносну функцију за прихватање и сигурно чување садржаја. Појам амбалажа обухвата и комбиновану амбалажу, састављену амбалажу, унутрашњу амбалажу, IBC, међуамбалажу, велику амбалажу, амбалажу од танког лима, спољну амбалажу,
обновљену амбалажу, прерађену амбалажу, поново употребљену амбалажу, амбалажу за спасавање и амбалажу која не пропушта прашину, како
су дефинисани у одељку 1. 2. 1 Европског споразумa о међународном
друмском превозу опасне робе (ADR) (у даљем тексту: ADR), Конвенцијe о
међународним железничким превозима (COTIF) – Додатак Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) (у даљем
тексту: RID) и Европског споразума о међународном транспорту опасног
терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) (у даљем тексту: ADN);
2) брод је брод унутрашње пловидбе или поморски брод;
3) ванредни догађај је догађај у којем је прекинут или заустављен
транспорт опасне робе због расипања, разливања, истицања или неког
другог облика ослобађања опасне робе или због могућности да дође до
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расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе;
4) возило је моторно возило које је намењено за употребу на путу, које
има најмање четири точка и чија максимална конструктивна брзина прелази 25 km/h, као и свако прикључно возило, са изузетком возила која се
крећу по шинама, покретних машина, као и пољопривредних и шумских
трактора који се приликом транспорта опасне робе не крећу брзином већом од 40 km/h;
5) IBC је крута или флексибилна амбалажа у складу са одељком 1. 2. 1
ADR/RID/ADN;
6) именовање је одобрење које министарствo надлежно за послове саобраћаја (у даљем тексту: министарство) даје телу за оцењивање усаглашености за спровођење оцењивања усаглашености за потребе тржишта, у
складу са захтевима из ADR/RID/ADN;
7) корисник контејнер-цистерне, преносиве цистерне, кола цистерне или брода је привредно друштво, друго правно лице или предузетник,
на чије су име контејнер-цистерна, преносива цистерна, кола цистерна
или брод регистровани или дозвољени за саобраћај;
8) класификационо друштво је правно лице које испуњава услове и
захтеве према ADN и које је признато у складу са поступком уређеним
ADN и домаћим прописима;
9) кола су железничко возило без сопственог погона, која се крећу на
сопственим точковима на железничким пругама и која се користе за транспорт опасне робе;
10) комад – комадна роба (package) је финални производ поступка
паковања, припремљен за отпрему, а састоји се од амбалаже, велике амбалаже или IBC и њиховог садржаја. Појам обухвата посуде под притиском за гасове, као и предмете, који због своје величине, масе или облика
могу да се превозе неупаковани, или на носачима, у колетима или уређајима за руковање. На палуби бродова овај појам обухвата и возила, кола,
контејнере (укључујући замењиве сандуке), контејнер-цистерне, покретне
цистерне, велику амбалажу, IBC, батеријска возила, батеријска кола,
цистерне, гасне контејнере са више елемената (MEGC). Осим у случају
транспорта радиоактивног материјала, овај појам не важи за робу која се
превози у расутом стању у цистернама или теретним просторима бродова,
као ни за материје које се превозе у цистернама;
11) мала количина опасне робе је количина одређена ADR/RID/ADN;
12) MEGC је гасни контејнер са више елемената у складу са одељком 1.
2. 1 ADR/RID/ADN, укључујући и UN MEGC;
13) мрежа траса за превоз опасне робе представља најоптималнију
руту којом се креће возило са аспекта безбедности и економичности;
14) овлашћивање је одобрење које министарство даје телу за оцењивање усаглашености за обављање послова техничке процене, за потребе
државног органа који спроводи оцењивање усаглашености, у складу са
захтевима из RID/ADN;
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15) опасна роба (dangerous goods) су материје и предмети чији је
транспорт забрањен, односно дозвољен ако се обавља под условима према
ADR/RID/ADN;
16) опасан терет (dangerous cargo) је опасна роба која је прописно
упакована, обележена одређеним обележјима и ознакама, са исправно
попуњеним превозним документима и утоварена у превозно средство;
17) организатор транспорта је лице које по основу уговора, у своје
име а за рачун пошиљаоца или примаоца опасне робе, организује транспорт или обавља друге услуге које се односе на транспорт опасне робе;
18) oцењивање усаглашености је свака активност којом се утврђује да
ли је производ, односно процес производње усаглашен са прописаним
техничким захтевима;
19) пакер је привредно друштво, друго правно лице или предузетник,
које пакује опасну робу у амбалажу, укључујући велику амбалажу и IBC, а
по потреби припрема комаде за отпрему за транспорт;
20) покретна опрема под притиском (transportable pressure
equipment) обухвата посуде под притиском, њихове вентиле и остали
потребан прибор, као и гасне патроне, цистерне под притиском, батеријска возила или кола, MEGC, њихове вентиле и остали потребан прибор у
складу са поглављима 6. 2 и 6. 8 ADR/RID;
21) пошиљалац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које у своје име и за свој рачун, или за неко треће лице отпрема
опасну робу. Ако се транспорт обавља на основу уговора о превозу, пошиљаоцем се сматра пошиљалац по овом уговору. Код танкера код којих су
танкови празни или тек истоварени, заповедник брода ће се, у односу на
превозну исправу, сматрати пошиљаоцем;
22) превозно средство у друмском саобраћају је возило, у железничком саобраћају кола, у унутрашњем водном саобраћају брод унутрашње
пловидбе, у складу са ADR/RID/ADN;
23) прималац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник у складу са уговором о превозу. Ако прималац одреди неко треће
лице у складу са одредбама уговора о превозу, тада се то треће лице сматра
примаоцем у смислу ADR/RID/ADN. Ако се транспорт врши без уговора о
превозу, тада је прималац привредно друштво, друго правно лице или
предузетник који преузима опасну робу након њеног приспећа;
24) превозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које обавља превоз са или без уговора о превозу. У унутрашњем
водном саобраћају појам превозник замењује се појмом возар;
25) пријављено тело (Notified Body) је именовано, односно овлашћено тело за оцењивање усаглашености које је пријављено одговарајућoј
међународној организацији у складу са потврђеним међународним споразумима, или Европској комисији, и које се налази у одговарајућој бази
пријављених тела (NANDO база);
26) пунилац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које пуни опасну робу у:
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(1) цистерну (возило-цистерну, возило са демонтажном цистерном
(ADR), кола-цистерну, кола са демонтажном цистерном (RID), преносиву
цистерну или контејнер-цистерну и покретну посуду под притиском) ,
(2) MEGC,
(3) велики контејнер или мали контејнер за робу у расутом стању,
(4) контејнер за транспорт робе у расутом стању,
(5) возило за транспорт робе у расутом стању,
(6) батеријско возило,
(7) кола за транспорт робе у расутом стању,
(8) батеријска кола,
(9) брод,
(10) бродски танк;
27) саветник за безбедност у транспорту опасне робе (у даљем тексту: саветник за безбедност) је лице које у привредном друштву, другом
правном лицу или код предузетника обавља послове којима се обезбеђује
примена прописа у транспорту опасне робе, које има сертификат о стручној оспособљености и које је послодавац актом одредио да обавља те
послове, у складу са поглављем 1. 8. 3 ADR/RID/ADN;
28) учесник у транспорту опасне робе је привредно друштво, друго
правно лице или предузетник који је пошиљалац, превозник, прималац,
утоварилац, пакер, пунилац, корисник контејнер-цистерне, односно преносиве цистерне, корисник кола цистерне, управљач железничке инфраструктуре, истоварилац, организатор транспорта, као и свако привредно
друштво, друго правно лице или предузетник чија делатност обухвата
припрему за транспорт и транспорт опасне робе (у даљем тексту: учесник
у транспорту);
29) утоварилац је привредно друштво, друго правно лице или предузетник, које:
(1) утовара упаковану опасну робу, малe контејнерe или преносивe
цистернe на или у кола (RID), возило (ADR), брод (ADN) или контејнер,
(2) утовара контејнер, контејнер за робу у расутом стању, MEGC, контејнер-цистерну или преносиву цистерну на возило, кола или брод,
(3) утовара возило или кола на или у брод (ADN);
30) UNECE је Економска комисија Уједињених нација за Европу;
31) цистерна је тело са својом опремом за руковање и конструктивном опремом и обухвата контејнер-цистерне, преносиве цистерне, демонтажне и трајно причвршћене цистерне, кола-цистерне укључујући
цистерне као делове батеријских возила и батеријских кола, као и MEGC у
складу са захтевима из поглавља 1. 2. 1 ADR/RID/ADN;
32) стручно лице је лице оспособљено и овлашћено за испитивање
преносивих цистерни, контејнер-цистерни, трајно причвршћених цистерни, батеријских возила, демонтажних цистерни, заменљивих цистерни,
кола цистерни и MEGC у складу са прописима ADR/RID.
Остали изрази коришћени у овом закону имају значење одређено у
прописима ADR/RID/ADN, закону којим се уређују технички захтеви за
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производе и оцењивање усаглашености, закону којим се уређује акредитација и закону којим се уређује стандардизација.
Термини којима су у овом закону означени положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на које се односи.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Део други
I. ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ
Члан 4.
Транспорт опасне робе на територији Републике Србије обавља се у складу
са одредбама следећих потврђених међународних уговора:
1) Европски споразум о међународном друмском превозу опасне робе
(ADR) од 30. септембра 1957. године („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, бр. 59/72 и 8/77, „Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори”, бр. 2/10 и 14/13), са накнадним изменама и допунама;
2) Конвенција о међународним превозима железницама (COTIF) од 9.
маја 1980. године, Додатак Ц – Правилник о међународном железничком
превозу опасне робе (RID) („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 8/84, „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 3/93,
Службени гласник Републике Србије, број 102/07 и „Службени гласник
Републике Србије – Међународни уговори”, бр. 1/10, 2/13 и 17/15), са накнадним изменама и допунама;
3) Европски споразум о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (ADN) од 26. маја 2000. године („Службени
гласник Републике Србије – Међународни уговори”, бр. 3/10, 1/14 и 7/15),
са накнадним изменама и допунама.
Потврђени међународни уговори из става 1. овог члана примењују се на
транспорт опасне робе у међународном транспорту, у делу који се обавља
на територији Републике Србије, као и на транспорт опасне робе који се
обавља у целини на територији Републике Србије.
Министар надлежан за послове одбране посебним прописом уређује транспорт опасне робе који се обавља превозним средствима Војске Србије и
министарства надлежног за послове одбране, као и војних снага других
држава и организација које према посебном споразуму користе саобраћајну инфраструктуру Републике Србије.
Министар надлежан за унутрашње послове посебним прописом уређује
транспорт опасне робе који се обавља превозним средствима министарства надлежног за унутрашње послове.
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Превозно средство министарства надлежног за послове одбране, министарства надлежног за унутрашње послове и Војске Србије су сопствено
или ангажовано возило, кола или брод.
Ако није другачије прописано овим законом, начин именовања, односно
овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, одузимање одобрења за
оцењивање усаглашености, начин спровођења оцењивања усаглашености,
садржај исправе о усаглашености, облик, изглед и садржај знака усаглашености, као и признавање важења у Републици Србији исправа о усаглашености које издају инострана тела за оцењивање усаглашености,
врши се у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописима донетим на основу тог закона.
Пријем на транспорт опасне робе
Члан 5.
Опасна роба може да се прими на транспорт, под условом да је њен транспорт дозвољен у складу са ADR/RID/ADN, овим законом и подзаконским
актима који су донети на основу овог закона.
Одступања
Члан 6.
Под условом да су испуњени захтеви безбедности, министарство издаје
решење о одобрењу одступања од одредаба ADR/RID/ADN.
Подносилац захтева за одобрење одступања од ADR/RID/ADN подноси
министарству захтев и елаборат у коме су наведени сви релевантни подаци који показују да одступање од ADR/RID/ADN неће угрозити здравље
људи и животну средину.
Ако су испуњени захтеви безбедности министарство подноси предлог за
одступање у складу ADR/RID/ADN.
После одобрења из става 2. овог члана министарство доноси решење о
одобрењу одступања. Решење о одобрењу одступања може бити укинуто
ако се утврди да предвиђене мере безбедности, односно услови под којима
је одобрење добијено нису испуњени. Решење је коначно у управном
поступку и против њега се може покренути управни спор.
Одступања се одобравају без дискриминације, на период од пет година,
осим ако у решењу није посебно назначено да се одступање одобрава на
период краћи од пет година.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

371

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Подносилац захтева за издавање решења о одобрењу одступања сноси
трошкове плаћања републичке административне таксе.
Ако је Република Србија закључила споразуме у складу са одељком 1. 5. 1
ADR/RID, односно споразуме у складу са одељком 1. 5. 1 ADN, превозне
радње на територији Републике Србије могу да се обављају у складу са
овим споразумима.
Одступања не могу да се одобре за транспорт опасне робе која је сврстана у
Класу 1 ADR/RID/ADN (експлозивне материје и предмети) и Класу 7
ADR/RID/ADN (радиоактивне материје).
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Дозвола за транспорт
Члан 7.
Транспорт опасне робе која је сврстана у Класу 1 ADR/RID/ADN (експлозивне материје и предмети), Класу 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје), као и транспорт опасног отпада који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у
ADR/RID/ADN, може да врши превозник након прибављања дозволе за
транспорт, ако су испуњени услови прописани ADR/RID/ADN, овим законом и законом којим се уређује управљање отпадом или законом којим се
уређује заштита од јонизуjућих зрачења и нуклеарна сигурност.
Дозволу за транспорт из става 1. овог члана за Класу 1 ADR/RID/ADN која
се обавља у међународном транспорту, издаје министарство надлежно за
унутрашње послове.
Дозволу за транспорт из става 1. овог члана за Класу 1 ADR/RID/ADN која
се у целости обавља у унутрашњем транспорту, издаје министарство надлежно за унутрашње послове.
Дозволу за транспорт из става 1. овог члана за Класу 7 ADR/RID/ADN издаје орган надлежан за заштиту од јонизуjућих зрачења и нуклеарну сигурност.
Дозвола за транспорт опасног отпада из става 1. овог члана који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на списку опасних роба у ADR/RID/ADN, издаје се у складу са законом којим се уређује
управљање отпадом, а на основу потврде о испуњености услова прописаних овим законом коју издаје министарство.
Министарство издаје потврду из става 5. овог члана на захтев министарства надлежног за заштиту животне средине.
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Решење о издавању дозволе за транспорт опасне робе је акт који се издаје
за сваки појединачни транспорт у случајевима утврђеним ADR/RID/ADN.
Решење о издавању вишекратне дозволе за транспорт на територији Републике Србије издаје се са роком важења до шест месеци уколико се привредно друштво, друго правно лице или предузетник бави делатношћу у
вези с коришћењем експлозивних материја и предмета, радиоактивних
материјала или опасног отпада на територији Републике Србије, а транспорт обавља сопственим возилом.
У поступку издавања дозволе из става 1. овог члана за опасне робе које
припадају Класи 1 ADR/RID/ADN које су истовремено и наоружање, војна
опрема или роба двоструке намене, потребно је прибавити и сагласност
министарства надлежног за послове одбране.
Решење којим се одлучује о издавању дозволе за транспорт опасне робе је
коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни
спор.
Подносилац захтева за издавање решења о издавању дозволе за транспорт
опасне робе сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.
Члан 8.
Дозвола за транспорт из члана 7. овог закона издаје се на захтев пошиљаоца или примаоца, односно организатора транспорта, и мора да садржи:
1) податке о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и примаоцу;
2) UN број опасне робе, као и податке и потврде прописане у
ADR/RID/ADN;
3) податке о врсти, количини, хемијском и физичком саставу опасне робе,
као и врсти амбалаже, односно покретне опреме под притиском или
цистерне за транспорт опасне робе;
4) навођење трасе кретања (itinerar);
5) навођење места утовара и истовара;
6) време почетка и предвиђено време завршетка транспорта;
7) податке о превозном средству, као и о возачу за транспорт опасне робе у
друмском саобраћају;
8) време и место предвиђено за одмор;
9) одобрење надлежног органа суседне државе на основу кога се одобрава
увоз или транзит;
10) назив улазног и излазног граничног прелаза.
Уз захтев за издавање дозволе за транспорт радиоактивних материјала
прилаже се и лиценца за обављање одговарајуће радијационе делатности или нуклеарне активности издата од стране органa надлежнoг за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Републике Србије у
складу са прописима којима се уређује заштита од јонизујућих зрачења.
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Уз захтев за издавање дозволе за транспорт опасног отпада прилаже се
уговор о закљученом обавезном осигурању за превоз опасног отпада.
Услови осигурања и тарифе премија који се примењују на уговор о обавезном осигурању из става 3. овог члана морају да буду у складу са Базелским Протоколом о одговорности и накнади за штете проузроковане прекограничним кретањем опасног отпада и његовим одлагањем.
Када се подноси захтев за издавање вишекратне дозволе за транспорт из
члана 7. став 8. овог закона, није потребно да се наводе подаци из става 1.
тач. 9) и 10) овог члана.
Подносилац захтева коме је издата дозвола за вишекратни транспорт на
територији Републике Србије дужан је да, ако се измене услови наведени у
решењу, без одлагања обавести о томе надлежни орган који је издао дозволу.
Издавалац дозволе за транспорт може да одреди додатне услове за транспорт или посебне мере безбедности, ако процени да су неопходни у циљу
заштите људи, животне средине или ствари, односно заштите транспорта
од неовлашћених лица.
Трошкове који се односе на испуњавање додатних услова, односно посебних мера безбедности сноси подносилац захтева за издавање дозволе за
транспорт.
Подносилац захтева коме је издата дозвола за транспорт опасне робе дужан је да најмање 24 часа пре започињања транспорта обавести о томе
орган који му је издао дозволу, односно орган који је одређен у дозволи.
Обавештење из става 7. овог члана обавезно мора да садржи: број решења
надлежног органа на основу којег је издата дозвола, UN број и назив робе,
време почетка транспорта, трасу кретања, време и место предвиђено за
одмор, предвиђено време завршетка транспорта, место истовара, регистарски број возила.
Министар надлежан за унутрашње послове прописује посебне мере безбедности у транспорту опасне робе са повећаним безбедносним ризицима.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе члана 8. Закона
које се односе на транспорт опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје), даном ступања на снагу Закона о радијационој и
нуклеарној сигурности и безбедности (Службени гласник Републике
Србије, број 95/2018), односно 9. децембра 2018. године (види члан 238.
Закона – 95/2018-389 и члан 3. Закона - 10/2019-13).
Категорије опасности од наступања последица у транспорту опасне робе
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Члан 9.
Опасност од наступања последица у транспорту опасне робе због непримењивања ADR/RID/ADN, овог закона и подзаконских аката донетих на
основу овог закона, класификована је у три категорије:
1) опасност I категорије је опасност по живот лица или загађење животне
средине са последицама чије је отклањање дуготрајно и скупо;
2) опасност II категорије је опасност од наношења тешке телесне повреде
лицу или знатног загађења животне средине и од загађења животне средине на већем простору;
3) опасност III категорије је опасност од наношења лаке телесне повреде
лицу или незнатног загађења животне средине.
Влада прописује критеријуме за класификацију повреда ADR/RID/ADN,
овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, према
категорији опасности од наступања последица у транспорту опасне робе.
Основни захтеви за безбедност
Члан 10.
Учесници у транспорту дужни су, с обзиром на врсту предвидивих опасности, да предузму све прописане мере како би спречили ванредни догађај,
односно у највећој могућој мери умањили последице ванредног догађаја.
У случају опасности, односно у случају ванредног догађаја, возач у друмском саобраћају, превозник у железничком саобраћају, управљач железничке инфраструктуре, односно заповедник брода дужни су да одмах обавесте орган надлежан за ванредне ситуације и полицију, као и да саопште
све податке који су потребни за предузимање одговарајућих мера.
У случају из става 2. овог члана, превозник у железничком саобраћају је
дужан да о томе обавести и управљача железничке инфраструктуре.
Превозник, пошиљалац, прималац и организатор транспорта, као и
управљач железничке инфраструктуре у случају железничког саобраћаја,
дужни су да сарађују међусобно, као и са надлежним државним органима
у циљу размене података о потреби предузимања одговарајућих безбедносних и превентивних мера, као и примени поступака у случају ванредног
догађаја.
У случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе или непосредне опасности од расипања, разливања,
истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, након
достављања обавештења у складу са ст. 2. и 3. овог члана, превозник је
дужан да без одлагања обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи опасну робу у складу са законом којим се уређује управљање отпадом или да
га на други начин учини безопасним, односно да предузме све мере ради
спречавања даљег ширења загађења.
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Ако превозник није у могућности да обезбеди, покупи, одстрани, односно
одложи опасну робу у складу са ставом 5. овог члана, дужан је да ангажује
о свом трошку правно лице које има одговарајућу дозволу, односно
овлашћење за поступање у случају ванредног догађаја у складу са посебним прописом.
У случају ванредног догађаја приликом транспорта опасне робе Класе 7
ADR/RID/ADN, поред мера прописаних овим законом предузимају се и
мере у складу са планом за деловање у случају акцидента који је прописан
законом којим се уређује заштита од јонизујућих зрачења и нуклеарна
сигурност.
Опасна роба, односно контаминирани предмети, у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, морају да се збрину у складу са посебним прописима којима се уређује поступање са том врстом опасне робе.
У случају настанка ванредног догађаја за који постоји обавеза пријављивања у складу са ADR/RID/ADN, саветник за безбедност превозника, односно организатора транспорта дужан је да достави министарству прописани извештај у склaду са овим законом.
Забрањено је вршити санацију транспортног суда, укључујући заваривање, вршење термичкe изолацијe, преправку цевне инсталације на мернопретакачкој опреми, мењање вентилске групе и друге сличне радове на
превозним средствима за транспорт опасне робе, који могу да проузрокују
последице по имовину, људе и животну средину, без одобрења именованог тела.
Министар надлежан за унутрашње послове уз сагласност министра прописује начин, услове и мере за безбедно интервенисање у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне
робе.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
II. ЗАХТЕВИ У ОДНОСУ НА АМБАЛАЖУ, ПОКРЕТНУ ОПРЕМУ ПОД
ПРИТИСКОМ, ОДНОСНО ЦИСТЕРНУ
Услови за коришћење амбалажe, покретнe опремe под притиском, односно цистернe
Члан 11.
На територији Републике Србије, за транспорт опасне робе, може да се
користи само амбалажа, покретна опрема под притиском, односно
цистерна:
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1) која је одговарајућа по техничким карактеристикама за дату количину и
дате особине опасне робе која се у амбалажу, покретну опрему под притиском, односно цистерну или танк брода смешта, односно која испуњава и
друге захтеве безбедности према прописима ADR/RID/ADN;
2) за коју је спроведено оцењивање усаглашености у складу са захтевима
ADR/RID и за коју се учини доступном исправа о усаглашености којима се
потврђује да се у њој превози одговарајућа опасна роба;
3) која је обележена и означена у складу са ADR/RID/ADN, овим законом
и прописима донетим на основу овог закона;
4) за коју постоји важећа исправа о периодичном контролисању у складу
са ADR/RID/ADN.
На територији Републике Србије може да се користи амбалажа, покретна
опрема под притиском, односно цистерна која није произведена у Републици Србији, а за коју је прибављено решење о признавању, односно
исправа издата од тела за оцењивање усаглашености које је именовано у
Републици Србији.
Инострана исправа о усаглашености за амбалажу, односно покретну
опрему под притиском, односно цистерну за транспорт опасне робе издата
од иностраног тела за оцењивање усаглашености може да се призна ако је
амбалажа, односно покретна опрема под притиском, односно цистерна
испитана и одобрена према иностраним прописима чији захтеви обезбеђују исти степен заштите безбедности људи, животне средине и имовине
који су одређени захтевима ADR/RID/ADN и овог закона.
Решење о признавању из става 3. овог члана доноси министар у складу са
прописом којим се уређује начин признавања иностраних исправа и знакова усаглашености.
За издавање решења о признавању из става 3. овог члана, подносилац
захтева сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.
Изузетно од става 3. овог члана, имeнoвaнo тeлo издаје исправу о усаглашености покретне опреме под притиском нa oснoву oдгoвaрajућe
инoстрaнe испрaвe o усaглaшeнoсти којом се констатује усаглашеност са
захтевима прописа Европске уније кojу je издaлo пријављено тeлo из
државе чланице Еврoпске униjе, или државе уговорнице Споразума о
европском економском простору, као и Швајцарске Конфедерације, бeз
поновног испитивaњa, oднoснo сeртификaциje или оцењивања усаглашености, прегледом одговарајућег дела техничке документације, aкo je
испуњeн нajмaњe jeдaн oд слeдeћих услoвa:
1) дa су дoмaћe имeнoвaнo тeлo и пријављено тeлo зa oцeњивaњe
усaглaшeнoсти, кoje je издaлo прeдмeтну инoстрaну испрaву o
усaглaшeнoсти, пoтписници спoрaзумa o узajaмнoм признaвaњу рeзултaтa
oцeњивaњa усaглaшeнoсти;
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2) дa су дoмaћe имeнoвaнo тeлo и пријављено тeлo зa oцeњивaњe
усaглaшeнoсти члaнoви мeђунaрoднoг систeмa зa oцeњивaњe
усaглaшeнoсти;
3) дa су инострано тeлo зa aкрeдитaциjу, кoje je aкредитoвaлo пријављено
тeлo зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти кoje je издaлo инoстрaну испрaву o
усaглaшeнoсти, и Акредитационо тело Србије, које је акредитовало домаће
именовано тело, потписнице споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације са Европском организацијом за акредитацију (ЕА MLA) у одговарајућој области.
Покретна опрема под притиском из става 6. овог члана обухвата посуде
под притиском, њихове вентиле и, према потреби, други прибор у складу
са поглављем 6. 2 ADR/RID, као и цистерне, батеријска возила или кола,
MEGC, њихове вентиле и, према потреби, други прибор у складу са
поглављем 6. 8 ADR/RID, када се наведена опрема користи за превоз гасова Класе 2, искључујући гасове или производе чије класификационе
ознаке садрже бројеве 6 и 7, као и за превоз одређене опасне робе (UN број
1 051 – Класа 6. 1; UN број 1 052 – Класа 8; UN број 1 745 – Класа 5. 1; UN
број 1 746 – Класа 5. 1; UN број 1 790 – Класа 8 и UN број 2 495 – Класа 5.
1).
Покретна опрема под притиском из става 6. овог члана обухвата гасна
пуњења (UN број 2037) и искључује аеросоле (UN број 1950), отворене
криогене посуде, гасне посуде за апарате за дисање, апарате за гашење
пожара (UN брoj 1044), покретну опрему под притиском која је изузета у
складу са пододељком 1. 1. 3. 2 ADR/RID, као и покретну опрему под притиском која је изузета од правила за израду и испитивање амбалаже у
складу са одељком 3. 3 ADR/RID.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Оцењивање усаглашености амбалаже, покретне опреме под притиском,
односно цистерне
Члан 12.
Привредно друштво или друго правно лице које производи амбалажу,
односно покретну опрему под притиском, односно цистерну (у даљем тексту: произвођач), као и оно које врши преправку амбалаже, односно
покретне опреме под притиском, односно цистерне, дужно је да спроведе
поступак оцењивања усаглашености у складу са ADR/RID/ADN.
Пре почетка производње произвођач прибавља сертификат о одобрењу за
тип амбалаже, покретне опреме под притиском или цистерне у складу са
ADR/RID/ADN и другим техничким прописима којима се уређују технички захтеви за амбалажу, односно покретну опрему под притиском, односно цистерну, који издаје именовано тело за спровођење поступка оцењивања усаглашености.
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Члан 13.
Испитивање и контролисање амбалаже, покретне опреме под притиском,
односно цистерне за транспорт опасне робе, врши именовано тело за
спровођење поступка оцењивања усаглашености, које контролише, односно испитује и обележава амбалажу, покретну опрему под притиском, односно цистерну (у даљем тексту: именовано тело) у складу са
ADR/RID/ADN.
Именовање тела из става 1. овог члана врши министарство доношењем
решења, након утврђивања да подносилац захтева испуњава прописане
захтеве за именовање.
При доношењу решења из става 2. овог члана, сматраће се да тело које
поседује акт о акредитацији испуњава прописане захтеве у мери у којој су
обухваћени обимом акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања
усаглашености и производе обухваћене акредитацијом.
За издавање решења из става 2. овог члана, подносилац захтева сноси
трошкове плаћања републичке администрaтивне таксе.
Министарство пријављује именована тела за оцењивање усаглашености у
складу са овим законом, министарству надлежном за вођење регистра
именованих тела за оцењивање усаглашености.
Преносиву цистерну, контејнер-цистерну, трајно причвршћену цистерну,
батеријско возило, демонтажну цистерну, заменљиву цистерну, кола
цистерну или MEGC из става 1. овог члана испитује и означава жигом
овлашћено стручно лице, у складу с прописима из члана 4. став 1. овог
закона и другим прописима.
Министарство овлашћује стручно лице ако:
1) испуњава услове прописа из члана 4. став 1. овог закона и других прописа;
2) је запослено код правног лица које је именовано за ове послове;
3) испуњава услове у погледу стручне оспособљености.
Решење којим се овлашћуje стручно лице важи пет година и њиме се
стручном лицу додељује жиг. Решење о овлашћењу је коначно у управном
поступку.
Министарство одузима жиг и овлашћење за стручно лице ако оно престане да испуњава неки од услова из става 7. овог члана.
Министар ближе прописује услове у погледу стручне оспособљености које
мора да испуњава овлашћено стручно лице које испитује преносиву
цистерну, контејнер-цистерну, трајно причвршћену цистерну, батеријско
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возило, демонтажну цистерну, заменљиву цистерну, кола цистерну и
MEGC, начин вођења регистра овлашћених стручних лица и изглед жига.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 14.
На захтев произвођача, који се подноси у складу са ADR/RID/ADN, именовано тело спроводи оцењивање усаглашености за одговарајући тип
производа, и ако производ испуњава прописане захтеве издаје сертификат
о одобрењу типа.
Сертификат о одобрењу типа мора да садржи обележје, односно кôд који
се мора назначити на свакој појединачној амбалажи, односно покретној
опреми под притиском или цистерни коју произвођач ставља у промет.
Након прибављања сертификата о одобрењу типа, а пре покретања производње, подносилац захтева је дужан да ангажује именовано тело за праћење процеса производње и прво испитивање, након чега именовано тело
сачињава испитни извештај и сертификат о усаглашености производње
који се могу односити на више производа истог типа (групни сертификат
или извештај о испитивању).
Поступке периодичног контролисања, међуконтролисања и ванредног
контролисања спроводи именовано тело коме је поднет захтев у складу са
ADR/RID/ADN, које сачињава извештај о контролисању.
Именовано тело је дужно да сваки производ за који је спровело оцењивање усаглашености означи одговарајућим обележјем у складу са
ADR/RID/ADN.
У случају обележавања посуда под притиском домаћим знаком усаглашености, обавезна сертификациона обележја стављају се према редоследу
који је прописан одредбама ADR/RID.
Ако се накнадно утврди да амбалажа, односно покретна опрема под притиском или цистерна за транспорт опасне робе не испуњава неки од прописаних услова, она се више не може обележавати у складу са одредбама
овог члана.
Именовано тело дужно је да, након издавања сертификата о одобрењу
типа, извештај o испитивању након првог испитивања и сертификат о
усаглашености производње достави министарству у року од 15 дана.
Покретна опрема под притиском ставља се на тржиште, односно у употребу, слободно и без икаквих ограничења, ако испуњава услове прописане
овим законом и прописима донетим на основу овог закона.
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Министарство води базу података покретне опреме под притиском која
садржи следеће податке: редни број, назив произвођача, годину израде,
фабрички број, називно пуњење, јединицу мере, назив власника/корисника (ако није физичко лице), број потврде о контролисању, датум издавања потврде, назив именованог тела које је издало потврду, годину следећег периодичног контролисања и евиденцију пуњења у електронском облику која садржи назив произвођача, годину израде,
фабрички број, назив власника ако није физичко лице, назив пунионице,
датум пуњења, UN број материје.
Влада прописује начин поступања произвођача, увозника, дистрибутера,
власника и оператера у односу на покретну опрему под притиском, начин
именовања овлашћеног представника произвођача и послове које може
да врши на основу писменог овлашћења произвођача, начин обавештавања о привредним друштвима која су доставила покретну опрему под
притиском или којима је достављена покретна опрема под притиском,
захтеве за оцењивање усаглашености, начин оцењивања и поновног оцењивања усаглашености, правила, услове, изглед и захтеве за постављање
знака усаглашености, начин именовања тела која спроводе поступак оцењивања усаглашености, испитивања, односно контролисања покретне
опреме под притиском, захтеве у погледу стручне оспособљености запослених и других ангажованих лица у телу за оцењивање усаглашености,
опреме, независности и непристрасности у односу на лица повезана са
производом који је предмет оцењивања усаглашености, поступања са приговорима на рад и одлуке тела за оцењивање усаглашености, чувања
пословне тајне и осигурања од одговорности за штету, као и поступање са
покретном опремом под притиском која представља опасност за безбедност и здравље људи и заштиту животне средине, односно поступање у
случају формалних неусаглашености покретне опреме под притиском.
На захтеве који нису уређени овим законом и прописима донетим на
основу овог закона у односу на израду, испитивање и обележавање амбалаже, посуда под притиском и аеросолних распршивача и малих гасних
посуда (гасних патрона), израду, испитивање и одoбрење за комаде за
отпрему и материје Класе 7 ADR/RID/ADN, пројектовање, израду, опремање, одобрење типа, контролисање, испитивање и обележавање преносивих цистерни и MEGC, трајно причвршћених цистерни (возила цистерне и кола цистерне), демонтажних цистерни, контеjнер-цистерни и заменљивих цистерни чија су тела произведена од металних материјала,
батеријских возила или кола, цистерни за отпатке које функционишу на
принципу вакуума, као и контејнера за робу у расутом стању, примењују се
одредбе дела 6. ADR/RID.
Министарство врши одобрење методе завршне контроле аеросолних
распршивача.
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Министар ближе прописује услове за издавање и одузимање именовања
за оцењивање усаглашености типа амбалаже или цистерне за транспорт
опасне робе.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 15.
Именовано тело дужно је да испуњава захтеве за именовање у погледу
његове оспособљености која је утврђена решењем о именовању, као и да
на захтев министарства, у року који не може бити краћи од три дана од
дана пријема тог захтева, достави тражене податке и обавештења у вези са
пословима за које је именовано, а нарочито да документује све поступке
оцењивања усаглашености за које је именовано.
Ако је именовано тело део оспособљености за спровођење оцењивања усаглашености, која је утврђена решењем о именовању, доказало актом о
акредитацији, проверу оспособљености из става 1. овог члана врши Акредитационо тело Србије, у складу са законом, и о резултатима провере обавештава министарство које врши надзор над именованим телом.
Министарство одузима решење о именовању тела за оцењивање усаглашености амбалаже, односно покретне опреме под притиском или цистерне за транспорт опасне робе ако тело престане да испуњава неки од услова
утврђених овим законом и прописима донетим на основу овог закона.
У случају доношења решења о одузимању именовања или у случају да именовано тело престане са радом, министарство налаже том телу да у року
од 30 дана изврши пренос документације која се односи на оцењивање
усаглашености другом именованом телу по избору странке, односно омогући доступност те документације надлежним органима.
Део трећи
I. ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА, КАО И УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ
1. Овлашћења и обавезе државних органа и организација
Члан 16.
Обављање управних, инспекцијских, техничких и других стручних послова одређених овим законом и прописима донетим на основу овог закона,
којима се уређује транспорт опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају у надлежности је министарства.
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Члан 17.
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту:
Управа), образована законом којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама, обавља следеће управне, техничке и друге стручне
послове у области транспорта опасне робе у унутрашњем водном саобраћају:
1) спроводи поступак оцењивања усаглашености брода за транспорт одређене опасне робе;
2) овлашћује тело за вршење техничке процене брода за транспорт одређене опасне робе;
3) издаје сертификат о одобрењу за брод за транспорт одређене опасне
робе и води регистар издатих сертификата у складу са одредбама овог закона;
4) врши надзор над радом овлашћених тела;
5) врши пријављивање овлашћених тела за оцењивање усаглашености
министарству надлежном за вођење регистра тела за оцењивање усаглашености.
Дирекција за железницe, образована законом којим се уређује железница,
издаје дозволу за коришћење железничких возила, у складу са законом
којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице.
Министарство израђује мрежу обавезних траса за превоз опасне робе у
друмском саобраћају.
Министарство врши лоцирање и праћење возила која превозе опасну робу
у друмском саобраћају употребом прописаног информационог система.
Министар прописује начин и услове за утврђивање траса за превоз опасне
робе у друмском саобраћају, начин лоцирања и праћења возила, техничке
захтеве и стандарде информационог система који се користе за лоцирање
и праћење возила, као и рок за почетак његове обавезне примене.
Обавезе учесника у транспорту
Обавезе пошиљаоца
Члан 18.
Пошиљалац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају
дужан је да испуњава обавезе прописане у пододељку 1. 4. 2. 1
ADR/RID/ADN.
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Поред обавеза из става 1. овог члана, пошиљалац је дужан да:
1) утврди да је опасна роба класификована у складу са Делом 2
ADR/RID/ADN и да је предата на транспорт у складу са чланом 5. овог
закона;
2) приликом издавања превозне исправе достави превознику потребне
податке, као и неопходна превозна и пропратна документа (одобрења,
дозволе, обавештења, потврде итд. ) у складу са Поглављем 5. 4
ADR/RID/ADN и табелом Дела 3 ADR/RID/ADN, укључујући примењиве
одредбе Поглавља 3. 3. и пододељака 5. 5. 2. 4. 1, 5. 5. 2. 4. 3 и 5. 5. 3. 7. 1
ADR/RID/ADN, односно пододељка 6. 7. 1. 3 ADR/RID, као и да обезбеди
да се превозна исправа налази у превозном средству;
3) утврди да је опасна роба упакована или пуњена у амбалажу, велику амбалажу, IBC, цистерну или пловило, који испуњавају услове прописане
ADR/RID/ADN и овим законом;
4) се придржава захтева о начину отпреме и ограничењима при отпреми;
5) утврди да су неочишћене и недегазиране (недезинфиковане) цистерне
или неочишћена празна кола (RID), неочишћена празна возила (ADR),
неочишћена празна возила или кола (ADN), односно велики контејнери и
мали контејнери за робу у расутом стању, на одговарајући начин обележени и олистани и да су неочишћене празне цистерне на исти начин затворене и заптивене као и у напуњеном стању;
6) пре извршења транспорта обавести превозника о бруто маси опасне
робе паковане у ограниченим количинама у складу са одељком 3. 4. 12
ADR/RID/ADN, на начин којим може да се потврди да је превозник примио обавештење;
7) у случају транспорта радиоактивног материјала, има копију упутства за
правилно затварање комада и за друге припреме за транспорт у складу са
пододељком 4. 1. 9. 1. 9 ADR/RID/ADN, копију дозвола или одобрења од
стране надлежног органа у складу са пододељком 5. 1. 5. 2. 1
ADR/RID/ADN, као и да, на захтев надлежног органа, стави на располагање документацију којом се доказује да је узорак комада у складу са свим
примењивим захтевима у складу са пододељком 5. 1. 5. 2. 3
ADR/RID/ADN;
8) у случају транспорта радиоактивног материјала, обезбеди да су превознику пре утовара и истовара стављене на увид неопходне потврде надлежних органа у складу са пододељком 5. 4. 1. 2. 5. 4 ADR/RID/ADN;
9) у случају транспорта радиоактивног материјала, обезбеди достављање
обавештења надлежном органу у складу са пододељком 5. 1. 5. 1. 4
ADR/RID/ADN;
10) у случају транспорта неупакованих предмета са изузетком предмета
Класе 1 ADR/RID/ADN, уз превозну исправу приложи документа прописана у поглављу 3. 3 ADR/RID/ADN, пододељку 4. 1. 3. 8. 2 ADR/RID, као и
пододељку 5. 4. 1. 2 и одељку 5. 4. 2 ADR/RID/ADN;
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11) чува копију превозне исправе, додатне податке и документацију која се
захтева у ADR/RID/ADN, најмање три месеца од тренутка завршетка
транспорта у складу са пододељком 5. 4. 4. 1 ADR/RID/ADN;
12) утврди да су примењене друге мере безбедности у складу са одредбама
ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, пошиљалац у железничком саобраћају дужан је да:
1) обезбеди да су неочишћена и недегазирана, као и празна и неочишћена
кола и контејнери за транспорт у расутом стању:
(1) обележени наранџастом таблом у складу са пододељком 5. 3. 2. 1. 7 RID
са изузетком пододељка 5. 3. 2. 1. 5 RID,
(2) означени великим листицама опасности у складу са пододељком 5. 3. 1.
6 RID,
(3) обележени обележјем за материје опасне по животну средину у складу
са одељком 5. 3. 6 RID,
(4) обележени постављањем маневарске листице опасности у складу са
одељком 5. 3. 4 RID;
2) утврди да превозна исправа садржи податке који су прописани у пододељку 1. 1. 4. 4. 5 RID;
3) приликом транспорта опасне робе као експресне пошиљке поступа у
складу са одредбама Поглавља 7. 6 RID;
4) испуни друге обавезе у складу са RID.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, пошиљалац у унутрашњем водном
саобраћају дужан је да:
1) обезбеди да су и неочишћена и недегазирана, као и празна и неочишћена кола и контејнери за транспорт робе у расутом стању:
(1) означена великим листицама опасности у складу са пододељком 5. 3. 1.
2. 4 АDN,
(2) имају наранџасте табле у складу са пододељком 5. 3. 2. 1. 7 АDN;
2) испуни и друге обавезе у складу са АDN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе организатора транспорта
Члан 19.
Када поступа у име и за рачун пошиљаоца, односно примаоца, организатор транспорта дужан је да обезбеди испуњавање услова из чл. 18. и 24.
овог закона.
Обавезе пакера
Члан 20.
Пакер у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају дужан
је да испуњава обавезе прописане у пододељку 1. 4. 3. 2 ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из става 1. овог члана, пакер је дужан да поступа у складу са
одредбама којима се уређује:
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1) паковање, постављање у сабирну амбалажу и обележавање из пододељака 3. 4. 1–3. 4. 11 ADR/RID/ADN;
2) паковање, постављање у сабирну амбалажу и обележавање из пододељака 3. 5. 1–3. 5. 4 ADR/RID/ADN;
3) употреба и испитивање заптивености после пуњења посуде под притиском, амбалаже, укључујући IBC и велику амбалажу из одељака 4. 1. 1-4. 1.
9 и пододељака 6. 2. 6. 3. 2. 2. 1 и 6. 2. 6. 3. 2. 2. 2 ADR/RID, као и из примењивих одредаба Поглавља 3. 3 ADR/RID/ADN;
4) захтеви за заједничко паковање у складу са:
(1) пододељком 1. 1. 4. 2. 1 (b) ADR/RID, у транспортном ланцу који укључује поморски или ваздушни транспорт,
(2) одељком 4. 1. 10 ADR/RID;
5) обележавање и означавање:
(1) комада из пододељка 1. 1. 4. 2. 1 (а) ADR/RID, у транспортном ланцу
који укључује поморски или ваздушни транспорт,
(2) комада из одељака 5. 1. 4, 5. 2. 1, 5. 2. 2, пододељка 5. 5. 3. 4, као и примењивих одредаба поглавља 3. 3. ADR/RID/ADN;
6) обезбеђивање комада у оквиру сабирних амбалажа у складу са поглављем 5. 1. 2. ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, пакер у друмском и железничком
саобраћају дужан је да поступа у складу са одредбама којима се уређују:
1) употреба сабирне амбалаже из одељка 5. 1. 2 ADR/RID;
2) означавање ознакама радиоактивних материјала из пододељка 5. 2. 2. 1.
11 ADR/RID;
3) друге обавезе пакера из ADR/RID.
Обавезе пуниоца
Члан 21.
Пунилац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају,
дужан је да испуњава обавезе прописане у пододељку 1. 4. 3. 3
ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из става 1. овог члана, пунилац је дужан да:
1) преда превознику на транспорт само опасну робу која је дозвољена за
транспорт у складу са овим законом;
2) пуни преносиве цистерне и MEGC у складу са пододељцима 4. 2. 1. 1, 4.
2. 2. 2, а у вези са пододељцима 4. 2. 2. 7. 1, 4. 2. 3. 2, 4. 2. 3. 6. 1, 4. 2. 4. 1 и 4.
2. 4. 5. 1 ADR/RID, опасном робом чији је транспорт дозвољен у тим
цистернама, односно контејнерима, само ако није истекао рок за њихово
следеће испитивање;
3) обезбеди да је проверена заптивеност и целовитост преносиве цистерне
и MEGC, као и да се преносива цистерна не предаје на транспорт када је
незаптивена или оштећена у складу са пододељцима 4. 2. 1. 9. 6 (с), 4. 2. 2.
8 (b), 4. 2. 3. 8 (b) и 4. 2. 4. 6 (а) ADR/RID;
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4) пуни цистерне, батеријска кола и MEGC, чији датум следећег испитивања није истекао, опасном робом чији је пуњење дозвољено у складу са
пододељком 4. 3. 2. 1. 5, само ако та опасна роба може да се прими на
транспорт у складу са пододељком 4. 3. 2. 1. 1 ADR/RID;
5) обезбеди да се поштује највиши дозвољени степен пуњења, највећа дозвољена маса пуњења по литру или највећа дозвољена укупна маса у складу са пододељцима 4. 2. 1. 9. 1. 1, 4. 2. 1. 13. 13, 4. 2. 2. 7. 2, 4. 2. 2. 7. 3, 4. 2. 3.
6. 2, 4. 2. 3. 6. 3, 4. 2. 3. 6. 4, 4. 2. 4. 5. 2 и 4. 2. 4. 5. 3, као и примењивим
одредбама пододељака 4. 2. 5. 3, 4. 3. 2. 2, 4. 3. 3. 2. 3, и 4. 3. 3. 2. 5, односно
одељка 4. 3. 5 ADR/RID;
6) обезбеди да је после пуњења цистерни проверена заптивеност затварача и опреме у складу са примењивим одредбама Поглавља 3. 3
ADR/RID/ADN и пододељком 4. 2. 4. 5. 5, као и да су затварачи у затвореном положају и да нема цурења у складу са 4. 3. 2. 3. 3 ADR/RID;
7) обезбеди да се на спољним зидовима цистерне не налазе опасни остаци
материје којом је пуњена у складу са пододељцима 4. 2. 1. 9. 6 (b) и 4. 3. 2.
3. 5 ADR/RID;
8) обезбеди да суседне коморе цистерне нису пуњене материјама које међусобно могу опасно реаговати у складу са пододељцима 4. 2. 1. 6 и 4. 3. 2.
3. 6 ADR/RID;
9) обезбеди, у случају промене употребе цистерне, батеријског возила или
MEGC, који су одобрени за различите гасове, примену мера пражњења,
чишћења и испуштања гасова, извршену у складу са пододељком 4. 3. 3. 3.
1 ADR/RID;
10) обезбеди да је назив нерасхлађеног течног гаса који је примљен на
транспорт наведен на самој преносивој цистерни или на металној плочици причвршћеној на преносивој цистерни у складу са пододељком 6. 7. 3.
16. 2 и 6. 7. 4. 15. 2 ADR/RID;
11) обезбеди да су званични називи за материје и гасове који се превозе
наведени на контејнер-цистерни, демонтажној цистерни, MEGC, батеријском возилу или батеријским колима у складу са пододељцима 6. 8. 2. 5. 2
и 6. 8. 3. 5. 11, а у случају гасова сврстаних у колону н. д. н. додатно и
технички назив у складу са пододељцима 6. 8. 3. 5. 6 и 6. 8. 3. 5. 12
ADR/RID;
12) обезбеди да напуњени MEGC не буде предат на транспорт у складу са
пододељком 4. 2. 4. 6 (b) -(d) ADR/RID;
13) пуни цистерне само ако су цистерна и опрема у технички исправном
стању.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, пунилац у друмском саобраћају
дужан је да:
1) обавести возача о транспорту опасне робе достављањем података у
складу са пододељком 5. 4. 1. 1. 1 (а) -(d) ADR;
2) обавести возача о броју за означавање опасности за табле наранџасте
боје у складу са одељком 5. 3. 2 ADR;
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3) обезбеди да контејнери цистерне, преносиве цистерне, MEGC, као и
контејнери којима се врши транспорт опасне робе у расутом стању носе:
(1) велике листице опасности у складу са пододељком 5. 3. 1. 2 ADR,
(2) табле наранџасте боје у складу са одељком 5. 3. 2 ADR,
(3) обележја у складу са одељком 5. 3. 6 ADR;
4) обезбеди поштовање одредаба о утовару из пододељака 7. 5. 1. 1 и 7. 5. 1.
2 ADR;
5) поштује одредбе о забрани пушења у складу са одељком 7. 5. 9 и 8. 3. 5
ADR;
6) обезбеди да се поштују одредбе поглавља 8. 5 ADR ст. 2. и 3. додатни
захтев S2;
7) предузме потребне мере да се приликом транспорта робе у расутом
стању поступа у складу са примењивим одредбама поглавља 3. 3 и 7. 3
ADR;
8) предузме мере предострожности од електростатичког набоја у односу
на возила, преносиве цистерне или контејнер-цистерне у складу са пододељком 7. 5. 10 ADR;
9) у складу са пододељком 4. 3. 2. 1. 1 ADR пуни цистерне само оним материјама за чији су транспорт одобрене у складу са пододељком 4. 3. 2. 1. 5
ADR, под условом да није истекао рок важења ADR сертификата о одобрењу за возило за транспорт одређене опасне робе;
10) обезбеди да се поштују одредбе о транспорту у цистернама у складу са
одељком 7. 4. 1 ADR;
11) испуни друге обавезе у складу са ADR.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, пунилац у железничком саобраћају
дужан је да:
1) предузме потребне мере да се приликом примене контролних мера пре
и после пуњења кола цистерне течним гасом поступа у складу са одредбама пододељака 4. 3. 3. 4. 1 и 4. 3. 3. 4. 3 RID;
2) обезбеди да је извршено означавање:
(1) великим листицама опасности у складу са пододељцима 5. 3. 1. 2 и 5. 3.
1. 4 RID,
(2) маневарским листицама опасности у складу са пододељком 5. 3. 4. 1
RID,
(3) правоугаоном наранџастом таблом у складу са пододељком 5. 3. 2. 1. 1
став 1. и пододељком 5. 3. 2. 1. 2 RID,
(4) обележјима у складу са одељцима 5. 3. 3 и 5. 3. 6 RID;
3) предузме потребне мере да се приликом транспорта робе у расутом
стању поступа у складу са одредбама поглавља 7. 3 RID;
4) предузме потребне мере да се приликом утовара поступа у складу са
одредбама пододељака 7. 5. 1. 1 и 7. 5. 1. 2 RID;
5) испуни друге обавезе у складу са RID.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, пунилац у унутрашњем водном саобраћају дужан је да:
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1) обавести заповедника брода о транспорту опасне робе достављањем
података у складу са пододељком 5. 4. 1. 1. 1 (а) –(d) ADN и пододељком 5.
4. 1. 1. 2 став 1. (а) –(d) ADN;
2) обезбеди да су контејнер-цистерне, преносиве цистерне, MEGC и контејнери који садрже опасну робу у расутом стању означени:
(1) великим листицама опасности у складу са пододељком 5. 3. 1. 1. 4 ADN,
(2) правоугаоном наранџастом таблом у складу са пододељком 5. 3. 2. 1
ADN,
(3) обележјима у складу са одељцима 5. 3. 3 и 5. 3. 6 ADN, са изузетком
MEGC;
3) обезбеди да је цистерна (танк) брода напуњена само опасном робом у
складу са листом из пододељка 1. 16. 1. 2. 5 ADN, као и да није истекао рок
важења ADN сертификата о одобрењу за брод;
4) испуни друге обавезе у складу са ADN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе утовариоца
Члан 22.
Утоварилац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају,
дужан је да испуњава обавезе прописане у пододељку 1. 4. 3. 1
ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из става 1. овог члана, утоварилац је дужан да:
1) преда превознику само опасну робу која може да се прими на транспорт
у складу са чланом 5. овог закона;
2) приликом предаје на транспорт упаковане опасне робе или неочишћене
празне амбалаже, испита амбалажу ради утврђивања њене некомплетности или оштећења. Утоварилац не сме да преда комад или амбалажу која
је очигледно некомплетна или оштећена, нарочито ако опасна роба истиче или постоји опасност од истицања;
3) обезбеди да се утовар амбалаже из које је истоварен део опасне робе
који се у њој налазио, изврши само ако амбалажа испуњава захтеве из
пододељка 4. 1. 1. 1 ADR/RID;
4) предузме потребне мере да се у погледу празне амбалаже поступа у
складу са одредбама пододељка 4. 1. 1. 11 ADR/RID, а у вези са пододељком
4. 1. 1. ADR/RID;
5) обезбеди да је постављен знак упозорења у складу са пододељцима 5. 5.
2. 3. 1 и 5. 5. 3. 6. 1 ADR/RID/ADN;
6) у случају транспорта ограничених количина, предузме потребне мере у
циљу поштовања одредаба одељака 3. 4. 13–3. 4. 15 ADR/RID/ADN о обележавању;
7) обезбеди да се не прекорачи највећи дозвољени број амбалажа прописан одељком 3. 5. 5 ADR/RID/ADN;
8) обезбеди да су предузете мере у складу са пододељком 5. 5. 3. 5
ADR/RID/ADN када се користи суви лед у неупакованом облику.
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Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, утоварилац у друмском саобраћају
дужан је да:
1) обавести возача о транспорту опасне робе достављањем података у
складу са пододељком 5. 4. 1. 1. 1 (а) –(d) ADR;
2) предузме потребне мере у циљу поштовања одредаба одељка 7. 4. 1 ADR
о возилима која превозе контејнер-цистерне, демонтажне цистерне и
MEGC;
3) предузме потребне мере да се приликом обележавања и означавања
поступа у складу са одредбама из пододељка 5. 1. 3. 1, а у вези са поглављем 5. 2 ADR;
4) утврди да је контејнер који садржи комаде означен великим листицама
опасности у складу са пододељком 5. 3. 1. 2 и да има обележје у складу са
одељком 5. 3. 6 ADR;
5) обезбеди да се користе само контејнери који испуњавају техничке
захтеве из одељака 7. 1. 3 и 7. 1. 4 ADR;
6) испуни друге обавезе у складу са ADR.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, утоварилац у жeлeзничком саобраћају дужан је да:
1) предузме потребне мере да се у односу на обележавање и означавање
листицама опасности или великим листицама опасности поступа у складу
са одредбама пододељка 5. 1. 3. 1 RID, а у вези са поглављем 5. 2 RID;
2) обезбеди:
(1) да су на велики контејнер, кола носач и кола која садрже колску пошиљку комада постављене велике листице опасности у складу са пододељцима 5. 3. 1. 2 и 5. 3. 1. 5 RID и пододељком 1. 1. 4. 4. 4. RID у случају комбинованог железничко-друмског саобраћаја, као и маневарске листице
опасности у складу са одељком 5. 3. 4 RID и обележја за материје опасне
по животну средину у складу са одељком 5. 3. 6 RID,
(2) да је на кола-цистерну или контејнер-цистерну постављена правоугаона наранџаста табла у складу са пододељком 5. 3. 2. 1. 1 и 5. 3. 2. 1. 2 RID,
(3) да је на кола која садрже колску пошиљку постављена правоугаона
наранџаста табла у складу са пододељком 5. 3. 2. 1. 5 RID, односно обележја или правоугаона наранџаста табла у случају комбинованог железничко-друмског саобраћаја у складу са пододељком 1. 1. 4. 4. 4. RID;
3) обезбеди да се користе само контејнери који испуњавају техничке
захтеве из одељака 7. 1. 3 и 7. 1. 4 RID;
4) приликом утовара опасне робе у кола или контејнере поступа у складу
са одредбама:
(1) одељка 7. 2 RID о превозу комада,
(2) одељка 7. 5 RID о утовару и руковању;
5) испуни друге обавезе у складу са RID.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, утоварилац у унутрашњем водном
саобраћају дужан је да:
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1) обавести заповедника брода о транспорту опасне робе достављањем
података у складу са пододељком 5. 4. 1. 1. 1 (а) –(d) ADN и пододељком 5.
4. 1. 1. 2 став 1. (а) –(d) ADN;
2) обезбеди:
(1) да су на контејнер, MEGC, контејнер-цистерну и преносиву цистерну
постављене велике листице опасности у складу са пододељком 5. 3. 1. 2
ADN и обележја у складу са одељком 5. 3. 6 ADN,
(2) да су на возило које превози контејнер, MEGC, контејнер-цистерну и
преносиву цистерну постављене велике листице за главну опасност у
складу са пододељком 5. 3. 1. 1. 3 став 1. ADN,
(3) да су на возило које превози робу у расутом стању, возило цистерну,
батеријско возило и возило са демонтажном цистерном постављене велике листице за споредну опасност у складу са пододељком 5. 3. 1. 1. 4 ADN,
(4) да су на возила која садрже колску пошиљку постављене велике
листице опасности у складу са пододељком 5. 3. 1. 1. 5 ADN,
(5) да су на празно возило цистерну, батеријско возило, MEGC, контејнерцистерну, преносиву цистерну, као и на празно возило и контејнер за
транспорт робе у расутом стању постављене велике листице опасности у
складу са пододељком 5. 3. 1. 1. 6 ADN;
3) предузме потребне мере да се приликом утовара, транспорта и руковања поступа у складу са одредбама одељка 7. 1. 4 ADN;
4) испуни друге обавезе у складу са ADN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе превозника
Члан 23.
Превозник у друмском и железничком саобраћају, односно возар у унутрашњем водном саобраћају дужан је да испуњава обавезе прописане у
пододељку 1. 4. 2. 2 ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из става 1. овог члана, превозник, односно возар дужан је
да:
1) обавести пошиљаоца о неусаглашености са граничним вредностима за
ниво зрачења или контаминације у складу са 1. 7. 6. 1 (а) –(i)
ADR/RID/ADN;
2) чува копију превозне исправе за опасну робу, додатне податке и документацију која се захтева у ADR/RID/ADN, најкраће три месеца од тренутка завршетка транспорта у складу са пододељком 5. 4. 4. 1 ADR/RID/ADN;
3) утврди да документа у вези са превозом јединица за транспорт робе које
су газиране и нису потпуно проветрене пре транспорта морају садржати
податке у складу са пододељком 5. 5. 2. 4. 1 ADR/RID/ADN;
4) утврди да документи (као што су теретница, товарни лист, карго манифест или друга превозна исправа) у вези са транспортом возила, кола или
контејнера који се користе за расхлађивање или кондиционирање и који

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

391

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

пре транспорта нису били потпуно проветрени, садрже податке у складу
са пододељком 5. 5. 3. 7. 1 ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, превозник у друмском саобраћају
дужан је да:
1) не користи цистерне за транспорт намирница, кондиторских производа
и сточне хране у складу са ТU 15 пододељка 4. 3. 5 ADR;
2) пре почетка путовања обезбеди за посаду возила писана упутства за
понашање приликом несрећа и незгода које могу настати у току транспорта, како би били способни да их правилно извршавају у складу са пододељком 5. 4. 3. 2 ADR;
3) обезбеди да су испуњени захтеви одељака 3. 3 и 7. 3 ADR којима се уређује транспорт робе у расутом стању у возилу или контејнеру за робу у расутом стању, као и одредаба пододељка 7. 4. 1 ADR о транспорту у цистернама;
4) обезбеди да су испуњени захтеви одредаба пододељака 7. 5. 5. 2. 1 и 7. 5.
5. 3 ADR којима се уређују ограничења за експлозивне материје и предмете са експлозивном материјом;
5) обезбеди да:
(1) се у транспортној јединици налази додатна документација из пододељка 8. 1. 2. 1. (а) и пододељка 8. 1. 2. 2 (а) и (с) ADR,
(2) је решење којим се издаје посебна дозвола из члана 6. овог закона,
предато возачу возила пре почетка транспорта;
6) обезбеди да транспорт обавља искључиво возач који има сертификат о
стручној оспособљености у складу са 8. 2. 2. 8 ADR;
7) обезбеди да преносиве цистерне нису предате на транспорт у складу са
пододељком 4. 2. 3. 8 (f) ADR;
8) обезбеди да се досије цистерне одржава, води и преда новом превознику, као и да се на захтев достави министарству, односно стави на располагање именованом телу за испитивање цистерне у складу са пододељком 4.
3. 2. 1. 7 ADR;
9) опреми возило противпожарном опремом у складу са одељком 8. 1. 4
ADR, као и да изврши периодични технички преглед апарата за гашење
пожара у складу са прописима којима се уређује технички преглед апарата
за гашење пожара, како би се обезбедила гаранција њихове функционалне сигурности у складу са пододељком 8. 1. 4. 4 ADR;
10) стави на возило велике листице у складу са одељком 5. 3. 1 ADR, табле
наранџасте боје у складу са одељком 5. 3. 2 ADR, ознаке у складу са одељком 3. 4. 15 ADR, односно ознаке у складу са одељком 5. 5. 3 и 5. 3. 6 ADR,
као и да утврди да су, у случајевима прописаним у одељку 3. 4. 13 а у вези
са одељком 3. 4. 14 ADR, стављене ознаке у складу са одељком 3. 4. 15 ADR;
11) обезбеди да се употребљавају само цистерне чија је дебљина зидова
тела у складу са пододељком 4. 3. 2. 3. 1, а у вези са пододељцима 6. 8. 2. 1.
17–6. 8. 2. 1. 21 ADR;
12) обезбеди да је у складу са пододељцима 6. 8. 2. 4. 4 и 6. 8. 3. 4. 14 ADR
извршено ванредно контролисање и испитивање трајно причвршћене
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цистерне и батеријског возила када се на њима појаве знаци оштећења,
корозије, незаптивености или друга стања која указују на неки недостатак
који би могао да угрози њихову целовитост;
13) опреми транспортну јединицу у складу са одељком 8. 1. 5 ADR;
14) обезбеди да су у односу на возило:
(1) коме је издат сертификат у складу са пододељком 9. 1. 2. 1 став 4. ADR и
које превози опасну робу наведен у рубрици 10 ADR сертификата о одобрењу за возило, испуњени захтеви у односу на конструкцију и опрему
возила из одељка 9. 2. 1 ADR, а у вези са додатним захтевима из одељака 9.
3–9. 8 ADR,
(2) које не подлеже обавези издавања сертификата у складу са пододељком 9. 1. 2. 1 став 4. ADR, испуњени захтеви у односу на конструкцију и
опрему возила из примењивих одредаба Одељка 7. 3. 3 ADR, пододељка 9.
2. 1. 1 став 2, одељака 9. 4. 1, 9. 5. 1 и 9. 6 ADR;
15) обезбеди да се трајно причвршћене цистерне, батеријско возило, демонтажна цистерна, MEGC, преносива цистерна и контејнер-цистерна не
употребљавају ако је истекао рок за њихово следеће контролисање и испитивање;
16) испуни друге обавезе у складу са ADR.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, превозник у железничком саобраћају дужан је да:
1) обезбеди обуку запослених у складу са пододељцима 1. 3. 2. 1, 1. 3. 2. 2, и
1. 3. 2. 3 RID;
2) обезбеди да управљач железничке инфраструктуре у сваком тренутку
током транспорта има брз и неограничен приступ информацијама које му
омогућавају испуњавање његових обавеза из пододељка 1. 4. 3. 6 (В) RID;
3) обезбеди да сваки члан посаде воза у току транспорта опасне робе код
себе има исправу за идентификацију са фотографијом у складу са пододељком 1. 10. 1. 4 RID;
4) обезбеди да је пратећа документација из члана 18. став 2. тач. 2) и 10)
овог закона доступна током трајања транспорта и стављена на увид на
захтев инспектора за транспорт опасне робе (у даљем тексту: инспектор);
5) обезбеди да се примењују одредбе о заштитном одстојању у складу са
одељком 7. 5. 3 RID и у складу са прописом из члана 53. став 2. овог закона;
6) обезбеди писана упутства за посаду у складу са пододељком 5. 4. 3. 2
RID пре започињања вожње, на језику (језицима), који сваки члан посаде
може да прочита и разуме, као и да обезбеди да је сваки члан посаде та
упутства у стању да правилно примени;
7) обавести чланове посаде возила о утовареној опасној роби у складу са
пододељком 5. 4. 3. 3 RID;
8) обезбеди да се опрема наведена у писаним упутствима у складу са пододељком 5. 4. 3. 4 RID налази у кабини машиновође;
9) обезбеди да су, у случају комбинованог железничко-друмског саобраћаја (piggyback) наранџасте табле постављене и на чеоној страни приколице
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или одговарајуће велике листице опасности постављене на обе подужне
стране приколице;
10) испуни друге обавезе у складу са RID.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, возар у унутрашњем водном саобраћају дужан је да:
1) утврди да брод може да превози опасну робу у складу са одељцима 7. 1. 2
или 7. 2. 2 ADN;
2) обезбеди да сваки члан посаде брода који превози опасну робу у току
транспорта на броду има исправу за идентификацију са фотографијом;
3) преда писана упутства заповеднику брода у складу са одељком 5. 4. 3.
ADN пре започињања пловидбе, на језику (језицима), који заповедник и
стручно лице на броду могу да прочитају и разумеју;
4) обезбеди да чланови посаде поштују захтеве у односу на утовар, транспорт, истовар и друге претоварне радње у складу са делом 7. ADN, са изузетком захтева који се односе на класификацију бродских цистерни (танкова), као и упутства за употребу опреме;
5) предузме потребне мере у циљу поштовања захтева у односу на ограничавање количина које се превозе у складу са пододељком 7. 1. 4. 1 ADN;
6) обезбеди да се документа прописана у пододељцима 8. 1. 2. 1–8. 1. 2. 3
ADN предају заповеднику брода;
7) обезбеди да се на броду обавезно налази лице са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN у складу са 8. 2. 1. 2, 8. 2. 1. 5 или 8. 2.
1. 7 ADN;
8) испуни друге обавезе у складу са ADN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе примаоца
Члан 24.
Прималац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају,
дужан je да испуњава обавезе прописане у пододељку 1. 4. 2. 3
ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из става 1. овог члана, прималац је дужан да:
1) не одлаже пријем робе без оправданих разлога, као и да провери да ли
су после истовара, а пре враћања или поновног коришћења контејнера,
односно возила, брода или кола испуњени захтеви у складу са пододељком 1. 4. 2. 3. 1 ADR/RID/ADN;
2) ако користи услуге других учесника (истовариоца, чистача, службе за
деконтаминацију итд. ), да предузме мере у циљу поштовања одредаба
пододељка 1. 4. 2. 3. 1 ADR/RID/ADN;
3) достави саопштење пошиљаоцу о неусаглашеностима у односу на ниво
зрачења или контаминацију у складу са пододељком 1. 7. 6. 1 (а) (ii) и (c)
ADR/RID/ADN;
4) испуни друге обавезе примаоца у складу са ADR/RID/ADN.
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У друмском саобраћају, када се током контроле контејнера утврди повреда
захтева ADR и овог закона, прималац може превознику да врати контејнер тек након што је повреда отклоњена у складу са пододељком 1. 4. 2. 3.
2 ADR.
У железничком саобраћају, у складу са пододељком 1. 4. 2. 3. 2 RID прималац може да врати или поново користи кола или контејнер након спровођења захтева RID за истовар.
У унутрашњем водном саобраћају, када се током провере у складу са ставом 2. тачка 1) овог члана утврди повреда захтева ADN и овог закона,
прималац може возару да врати контејнер, возило или кола тек након што
је повреда отклоњена.
Обавезе истовариоца
Члан 25.
Истоварилац у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају,
дужан je да испуњава обавезе прописане у пододељку 1. 4. 3. 7
ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из става 1. овог члана, истоварилац је дужан да:
1) утврди да је истоварена опасна роба која је наведена у превозној исправи, упоређујући одговарајуће податке у превозној исправи са информацијама на комаду, контејнеру, цистерни, MEGC, возилу, колима или транспортној јединици, у складу са пододељком 1. 4. 3. 7. 1 ADR/RID/ADN;
2) провери пре или у току истовара да ли је амбалажа, цистерна, возило,
кола, транспортна јединица или контејнер у тој мери оштећен да постоји
опасност за поступак истовара у складу са пододељком 1. 4. 3. 7. 1
ADR/RID/ADN. У том случају он мора да се увери да ће истовар бити обављен тек након предузимања одговарајућих мера;
3) у складу са пододељком 1. 4. 3. 7. 1 ADR/RID/ADN, непосредно након
истовара цистерне, возила, кола, транспортне јединице или контејнера:
(1) уклони опасне остатке који су у току поступка истовара оставили трагове на спољној страни цистерне, возила, кола, транспортне јединице или
контејнера,
(2) обезбеди затварање вентила и отвора за контролисање;
4) обезбеди да се изврши прописано чишћење и деконтаминација возила,
кола, транспортне јединице или контејнера у складу са пододељком 1. 4. 3.
7. 1 ADR/RID/ADN;
5) провери да су код потпуно истоварених, очишћених, дегазираних и деконтаминираних возила, кола, транспортних јединица, контејнера,
MEGC, контејнер-цистерни и демонтажних контејнера, обележја опасности уклоњена или прекривена да се не виде у складу са поглављима 3. 4 и
5. 3 ADR/RID/ADN;
6) када је газирана јединица за транспорт робе (CTU) проветрена и истоварена, уклони обележје упозорења за газирање са возила, кола, тран-
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спортне јединице, контејнера, MEGC или цистерне у складу са пододељком 5. 5. 2. 3. 4 ADR/RID/ADN.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, истоварилац у друмском саобраћају
дужан је да:
1) обезбеди да су предузете мере предострожности од електростатичког
набоја за возило, преносиву цистерну или контејнер-цистерну;
2) обезбеди да су примењене мере из поглавља 8. 5 ADR ст. 2. и 3. додатног
захтева S2;
3) испуни друге обавезе истовариоца у складу са ADR.
Поред обавеза из ст. 1. и 2. овог члана, истоварилац у унутрашњем водном
саобраћају дужан је, у складу са пододељком 1. 4. 3. 7. 1 ADN у односу на
истовар теретних танкова, да:
1) попуни свој део контролне листе у складу са пододељком 7. 2. 4. 10 ADN
пре истовара теретних танкова брода;
2) утврди да ли су на прамчаном и крменом делу брода истакнута одговарајућа упутства за напуштање брода у случају опасности;
3) утврди да се мешавине гаса/ваздуха враћају на обалу кроз компензациону или повратну гасну цев у току утовара у складу са пододељком 7. 2. 4.
25. 5 ADN;
4) утврди да највећи дозвољени притисци приликом истовара одговарају
бродским упутствима за сваки теретни танк или групу теретних танкова у
складу са 9. 3. 2. 25. 9 или 9. 3. 3. 25. 9 ADN;
5) утврди да је током трајања истовара обезбеђен трајни и одговарајући
надзор.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе корисника контејнер-цистерне, преносиве цистерне, MEGC и
контејнера за транспорт робе у расутом стању
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 26.
Корисник контејнер-цистерне, преносиве цистерне, MEGC или контејнера
за транспорт робе у расутом стању у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, дужан je да:
1) обезбеди да је контејнер-цистерна, преносива цистерна, MEGC или контејнер за транспорт робе у расутом стању, обележен таблом наранџасте
боје у складу са одељком 5. 3. 2 ADR/RID/ADN;
2) обезбеди да и у периодима између два испитивања контејнер-цистерна,
преносива цистерна, MEGC или контејнер за транспорт робе у расутом
стању, испуњавају захтеве у односу на пројектовање, делове опреме и обележавање у складу са одељцима 6. 7. 2, 6. 7. 3, 6. 7. 4, 6. 9. 2, 6. 9. 3, 6. 9. 6 и
6. 11. 4 ADR/RID, као и пододељцима 6. 8. 2. 1, 6. 8. 2. 2, 6. 8. 2. 5, 6. 8. 3. 1,
6. 8. 3. 2, 6. 8. 3. 5, 6. 11. 3. 1, 6. 11. 3. 2 и 6. 11. 3. 4 ADR/RID, са изузетком
материја и гасова који се превозе, а које наводи пунилац;
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3) обезбеди да је извршено ванредно контролисање и испитивање у складу са пододељцима 6. 7. 2. 19. 7, 6. 7. 2. 19. 11, 6. 7. 3. 15. 7, 6. 7. 4. 14. 7, 6. 7. 4.
14. 12, 6. 8. 2. 4. 4, 6. 8. 3. 4. 14 ADR/RID, као и пододељком 6. 9. 5. 2
ADR/RID;
4) обезбеди да се користе само контејнер-цистерна, преносива цистерна,
MEGC или контејнер за транспорт робе у расутом стању чија је најмања
дебљина зида тела у складу са пододељцима 4. 3. 2. 3. 1, 6. 7. 2. 4, 6. 7. 3. 4,
6. 7. 4. 4 ADR/RID, као и пододељцима 6. 8. 2. 1. 17–6. 8. 2. 1. 21 ADR/RID;
5) обезбеди да MEGC није предат за пуњење у складу са пододељком 4. 2.
4. 5. 6 ADR/RID;
6) у случају транспорта робе Класе 8 ADR/RID/ADN, обезбеди да се испитивање уређаја за растерећење притиска преносивих цистерни изврши у
складу са пододељком 4. 2. 1. 17. 1 ADR/RID;
7) обезбеди да је досије контејнер-цистерне или MEGC чуван, вођен и предат новом власнику или кориснику, односно надлежном органу на захтев
и стављен на располагање стручном лицу у складу са 4. 3. 2. 1. 7 RID.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе возача у друмском саобраћају
Члан 27.
Возач у друмском саобраћају дужан je да:
1) не прихвати на транспорт комад који је очигледно оштећен или непотпун, нарочито ако опасна роба истиче или постоји опасност од истицања;
2) поштује ограничења проласка кроз тунеле у складу са одељком 8. 6. 4
ADR;
3) ако сам врши пуњење возила цистерне, демонтажне цистерне, замењивог сандука, или батеријског возила, придржава се највећег дозвољеног
степена пуњења или највеће дозвољене масе пуњења по литри и по литри
запремине, као и дозвољене температуре пуњења у складу са пододељцима 4. 3. 2. 2, 4. 3. 3. 2. 3 и 4. 3. 3. 2. 5 ADR, односно примењивим одредбама
одељка 4. 3. 5 ADR. За течне терете, са изузетком гаса, не може да прекорачи степен пуњења од 90% ако пуњач не може да покаже највећи дозвољени степен пуњења;
4) поступа у складу са:
(1) одредбама којима се уређује употреба цистерни из пододељака 4. 3. 2.
3, 4. 3. 2. 4, 4. 3. 3. 3. 2 и 4. 3. 3. 3. 3 ADR, као и одредбама упутстава TU 13 и
TU 14 из одељка 4. 3. 5 ADR, са изузетком пододељка 4. 3. 2. 3. 1 и пододељка 4. 3. 2. 3. 6 став 1. АDR,
(2) додатним захтевима примењивим на возача из одељка 8. 5 ADR;
5) ако сам врши пуњење возила цистерне, провери да је цистерна тако
затворена да ништа од садржаја не може неконтролисано да исцури напоље у складу са пододељком 4. 3. 2. 3. 3 ADR;
6) стави велике листице у складу са пододељцима 5. 3. 1. 3–5. 3. 1. 6 ADR,
односно да их уклони или прекрије у складу са пододељком 5. 3. 1. 1. 5
ADR;
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7) постави или прекрије обележје из одељка 3. 4. 15 ADR, таблу наранџасте
боје из одељка 5. 3. 2 ADR, као и обележја из одељака 5. 3. 3 и 5. 3. 6 ADR,
односно уклони или прекрије табле из пододељка 5. 3. 2. 1. 8 ADR и обележја из одељка 5. 3. 6 ADR;
8) предузме радње наведене у писаним упутствима у складу са 5. 4. 3. 4
ADR;
9) утврди да је на возило, контејнер или цистерну постављен знак упозорења у складу са пододељцима 5. 5. 2. 3. 1 и 5. 5. 3. 6. 1 ADR;
10) током транспорта има код себе, као и да на захтев инспектора покаже:
(1) документе прописане у пододељцима 8. 1. 2. 1 и 8. 1. 2. 2 (а) и (с) ADR, а
у демонтажним цистернама које се користе у унутрашњем транспорту и
уверење о извршеном испитивању, контроли и проверама из пододељка 6.
8. 2. 4. 5 ADR, ако се примењују прелазне одредбе из пододељка 1. 6. 3. 41
ADR,
(2) сертификат о стручној оспособљености возача возила за транспорт
опасне робе у складу са пододељком 8. 2. 2. 8 ADR,
(3) противпожарну опрему у складу са пододељцима 8. 1. 4. 1, 8. 1. 4. 2 и 8.
1. 4. 4 став 1. ADR,
(4) делове опреме у складу са одељком 8. 1. 5 ADR,
(5) решење којим се издаје посебна дозвола о примени одступања из члана 6. овог закона;
11) поступа у складу са одредбама о надзору возила из поглавља 8. 4 ADR;
12) ако сам пуни цистерну возило, демонтажну цистерну, батеријско возило, контејнер-цистерну, преносиву цистерну или MEGC, уклони остатке од
претходно превожене материје који се налазе на спољној страни тела
цистерни;
13) обезбеди да су спојни водови и цеви за пуњење и пражњење испражњени током транспорта у складу са пододељком 4. 3. 4. 2. 2 ADR;
14) ако сам пуни или празни цистерну, уземљи возило, преносиву цистерну или контејнер-цистерну пре и током пуњења, односно пражњења од
супстанци наведених у одељку 7. 5. 10 ADR у циљу спречавања електростатичког пуњења;
15) поступа у складу са захтевима из поглавља 8. 3 ADR;
16) у случају принудног заустављања возила прописно обележи возило;
17) у случају отежаних услова саобраћаја заустави возило;
18) користи опрему за праћење возила која превозе опасну робу.
Обавезе које се односе на више учесника транспорта опасне робе у
друмском саобраћају
Члан 28.
Пунилац и возач у друмском саобраћају дужни су да приликом пуњења и
руковања поступају у складу са одељцима 7. 5. 1, 7. 5. 5, 7. 5. 7, 7. 5. 8 и 7. 5.
11 ADR, као и пододељцима 7. 5. 1. 1, 7. 5. 1. 2, 7. 5. 1. 3 став 2, 7. 5. 1. 4 и 7. 5.
1. 5 ADR.
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Пунилац, превозник, возач, истоварилац и прималац у друмском саобраћају дужни су да поступају у складу са одредбама:
1) о заштити од директних сунчевих зрака и извора топлоте и смештању у
адекватно проветрене просторије у складу са одељком 3. 3. 1 одредба 314
тачка (b) ADR;
2) о транспорту комада из поглавља 7. 6 ADR;
3) о забрани пушења из одељка 7. 5. 9 ADR, а у вези са одељком 8. 3. 5
ADR;
4) o забрани пушења, ватре и светлосних извора са отвореним пламеном
који су обухваћени додатним захтевом S из поглавља 8. 5. став 3. ADR.
Пунилац, превозник и возач у друмском саобраћају дужни су да предузму
мере опреза за животне намирнице, потрошне робе и храну за животиње у
складу са одељком 7. 5. 4 ADR.
Пунилац, превозник и возач у друмском саобраћају дужни су да приликом
утовара комада у отворена или вентилисана возила или у отворене или
вентилисане контејнере, као и приликом обележавања, поступају у складу
са посебним упутством CV36 из одељка 7. 5. 11 ADR.
Учесници у транспорту у друмском саобраћају дужни су да обезбеде да сви
учесници који учествују у транспорту опасне робе заврше обуку у складу са
одељком 8. 2. 3 ADR.
Обавезе корисника кола цистерне
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 28а
Kорисник кола цистерне у железничком саобраћају предузима мере како
би се:
1) применили захтеви везано за израду, опрему, испитивање и обележавање;
2) обавила ванредна провера, ако безбедност тела цистерне или опреме
може бити угрожена услед поправке, прераде или ванредног догађаја;
3) подаци о активностима из тач. 1) и 2) овог става забележили у досијеу
цистерне;
4) обезбедило да субјекат задужен за одржавање кола цистерне поседује
важећи сертификат;
5) обезбедило да потребни технички подаци који се односе на цистерну и
њену опрему буду доступни субјекту задуженом за одржавање.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе управљачa железничке инфраструктуре
Члан 29.
Управљач железничке инфраструктуре дужан је да:
1) обезбеди да су запослени завршили обуку у складу са пододељцима 1. 3.
2. 1, 1. 3. 2. 2 и 1. 3. 2. 3 RID;
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2) обезбеди да су састављени интерни планови хитних интервенција за
ранжирне станице у складу са поглављем 1. 11 RID;
3) обезбеди да у сваком тренутку има брз и неограничен приступ подацима у складу са пододељком 1. 4. 3. 6 (b) RID.
Врста и начин достављања података из става 1. тачка 3) овог члана уређују
се прописима о управљању железничком инфраструктуром.
Транспорт опасне робе у другим возовима осим теретних возова, као и
транспорт опасне робе као ручног пртљага, путничког пртљага или
на возилу
Члан 30.
Путници не могу да носе опасну робу као ручни пртљаг или путнички
пртљаг, односно да га носе у или на возилу које се превози колима, осим у
случајевима када су испуњени захтеви пододељака 1. 1. 2. 2, 1. 1. 2. 3 и 1. 1.
3. 8 RID.
Обавезе заповедника брода
Члан 31.
Заповедник брода дужан је да:
1) предузме опште мере безбедности у складу са одељком 1. 4. 1 ADN;
2) утврди да брод или танкер није претоварен, односно да појединачни
теретни танк није претоварен;
3) визуелно утврди да брод или танкер, као и роба, нису очигледно оштећени или да пропуштају, као и да не недостају делови опреме;
4) обезбеди да сваки члан посаде разуме и може да примени писана упутства у складу са одељком 5. 4. 3 ADN;
5) предузме мере наведене у писаном упутству у складу са одељком 5. 4. 3
ADN;
6) предузме мере да се радње утовара, транспорта, истовара, као и друге
радње у вези са руковањем теретом обављају у складу са делом 7 ADN, са
изузетком одредаба које се односе на класификацију танкера, упутства за
употребу, огласне табле и опрему;
7) утврди да ли је власник, корисник или закупац брода испунио своје обавезе у складу са чланом 32. овог закона;
8) током транспорта има код себе, као и да на захтев инспектора покаже:
(1) документе прописане у пододељцима 8. 1. 2. 1–8. 1. 2. 3 ADN,
(2) решење којим се издаје посебна дозвола о примени одступања из члана 6. овог закона;
9) обезбеди поступање у складу са захтевима поглавља 8. 3 ADN, са изузетком захтева у односу на огласне табле.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе власника, корисника или закупца брода
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
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Члан 32.
Власник, корисник или закупац брода, ако је закључен уговор о закупу
брода, дужан је да:
1) поступа у складу са одредбама о класификацији танкера, упутствима за
употребу, огласним таблама и опреми из дела 7. ADN;
2) поступа у складу са захтевима поглавља 8. 1 ADN;
3) обезбеди да се на броду налази лице са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN;
4) обезбеди да су примењене одредбе о огласним таблама у складу са
поглављем 8. 3 ADN;
5) обезбеди да су примењене одредбе дела 9 ADN;
6) провери да ли признато класификационо друштво има ажуриран списак опасних материја које се прихватају за транспорт у складу са пододељком 1. 16. 1. 2. 5 ADN, као и да ли ажурира тај списак у року утврђеном у
пододељку 1. 6. 1. 1 ADN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавезе чланова посаде и других лица на броду
Члан 33.
Чланови посаде и друга лица на броду дужни су да поступају по налозима
и упутствима заповедника брода.
Заједничке обавезе свих учесника у транспорту опасне робе
Члан 34.
Учесници у транспорту опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају дужни су да у складу са својим обавезама:
1) поступају у складу са одредбама о безбедности из поглавља 1. 10
ADR/RID/ADN, као и да обезбеде да су подручја у оквиру терминала за
привремено складиштење, места за привремено складиштење, депои за
возила, сидришта, као и ранжирне станице које се користе за привремено
складиштење за време транспорта опасне робе из пододељка 1. 10. 1. 3
ADR/RID/ADN, одговарајуће обезбеђени, добро осветљени и, када је то
могуће, неприступачни за јавност;
2) обезбеде да је спроведена безбедносна обука запослених у складу са
пододељком 1. 10. 2. 3 ADR/RID/ADN, као и редовни курсеви обнове знања у циљу упознавања са изменама ADR/RID/AND и домаћих прописа
најмање једном на две године, односно дa воде и чувају евиденцију спроведених безбедносних обука у складу са пододељком 1. 10. 2. 4
ADR/RID/ADN.
Пошиљалац, пакер, пунилац, утоварилац, превозник, истоварилац и прималац који учествују у транспорту опасне робе са високом потенцијалном
опасношћу или радиоактивног материјала са високом потенцијалном опасношћу, морају да усвоје и примене планове безбедности у складу са
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пододељком 1. 10. 3. 2. 1 ADR/RID/ADN, који морају да садрже минимално
елементе из пододељка 1. 10. 3. 2. 2. ADR/RID/ADN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
1. Обавезе произвођача амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже
Члан 35.
Произвођач амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже, дужан je да:
1) у складу са одељцима 6. 1. 3, 6. 3. 4, 6. 5. 2 и 6. 6. 3 ADR/RID и пододељцима 6. 2. 2. 7, 6. 2. 2. 8, 6. 2. 3. 9, 6. 2. 3. 10 ADR/RID, истакне обележја на
серијски или појединачно произведеној амбалажи, посуди, IBC или великој амбалажи, под условом да одговарају одобреном типу конструкције и
захтевима наведеним у сертификату о одобрењу за тип;
2) обавести именовано тело о изменама на типу конструкције у складу са
пододељком 6. 2. 2. 5. 4. 10 (а) ADR/RID;
3) достави пакеру упутство за пуњење и затварање комада у складу са пододељком 4. 1. 4. 1 ADR/RID став 12. – Упутство за паковање P 650;
4) преда власнику посуде под притиском копију сертификата о одобрењу у
складу са пододељком 6. 2. 3. 11. 3 ADR/RID.
II. САВЕТНИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Члан 36.
Учесник у транспорту опасне робе у друмском, железничком и водном
саобраћају са седиштем у Републици Србији дужан је да ангажује једног
или већи број саветника за безбедност у складу са мерилима за одређивање броја саветника за безбедност у транспорту опасне робе, осим у случајевима прописаним у ADR/RID/ADN, овом закону и прописима донетим
на основу овог закона.
Учесник у транспорту дужан је да достави министарству личне податке
саветника за безбедност са којим је закључио уговор o ангажовању, у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности, у року од
15 дана од дана закључивања уговора.
Ако учесник у транспорту ангажује саветника за безбедност из реда запослених у његовом привредном друштву, дужан је да добије писану сагласност запосленог за такво ангажовање, као и да му обезбеди потребне
услове за рад, време за обављање послова саветника за безбедност у оквиру његовог укупног радног времена, као и средства за обуку и даље усавршавање.
Учесник у транспорту дужан је да у року из става 2. овог члана обавести
министарство о промени саветника за безбедност којег је ангажовао у
складу са ставом 1. овог члана.
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Учесник у транспорту са седиштем у Републици Србији дужан је да достави министарству годишњи извештај саветника за безбедност, најкасније
до 1. марта текуће године за претходну годину.
Министар ближе прописује мерила за одређивање броја саветника за безбедност у транспорту опасне робе које мора да има учесник у транспорту.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 37.
Саветник за безбедност је дужан да извршава обавезе из одељка 1. 8. 3
ADR/RID/ADN.
Саветник за безбедност дужан је да изради годишњи извештај за учесника
у транспорту опасне робе код кога је ангажован, о активностима у вези са
транспортом опасне робе, као и да годишњи извештај достави министарству.
Годишњи извештај из става 2. овог члана чува се пет година.
Саветник за безбедност има печат којим оверава годишњи извештај,
извештај о ванредном догађају и други извештај, као и потврду о положеном стручном испиту након обуке запосленог који рукује опасном робом.
Запослено лице у министарству не може бити ангажовано као саветник за
безбедност код учесника у транспорту опасне робе.
Министарство анализира достављене годишње извештаје саветника за
безбедност у транспорту опасне робе, у циљу предлагања измене прописа.
Министар прописује обавезне елементе садржине годишњег извештаја
саветника за безбедност у транспорту опасне робе, изглед печата саветника, као и начин вођења документације саветника.
Члан 38.
Стручну обуку кандидата за саветника за безбедност врши привредно
друштво, односно друго правно лице, на основу лиценце за стручну обуку
кандидата за саветника за безбедност (у даљем тексту: лиценца) коју издаје министарство.
Лиценца из става 1. овог члана је исправа која се издаје на захтев привредног друштва, односно другог правног лица које:
1) има план и програм наставе који је одобрен од стране министарства;
2) испуњава прописане услове у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручну обуку кандидата за саветника.
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Решење о издавању лиценце је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Подносилац захтева за издавање решења којим се даје лиценца из става 1.
овог члана сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.
Лице из става 1. овог члана дужно је да спроводи стручну обуку у складу са
добијеном лиценцом.
Захтев за издавање лиценце одбија се ако:
1) подносилац захтева није регистрован за обављање делатности за коју се
лиценца тражи;
2) подносилац захтева не испуњава услове из става 2. овог члана;
3) је подносилац захтева, односно ако је директор или друго одговорно
лице подносиоца захтева, било правноснажно осуђено за привредни преступ који је прописан овим законом у периоду од пет година пре подношења захтева, или је правоснажна осуђујућа пресуда донета до тренутка
доношења одлуке о том захтеву, односно за прекршај који је прописан
овим законом у периоду од три године пре подношења захтева, или је
правоснажна осуђујућа пресуда донета до тренутка доношења одлуке о
том захтеву;
4) је у тренутку доношења одлуке о захтеву за издавање лиценце, на снази
мера којом се забрањује подносиоцу захтева, директору или другом одговорном лицу подносиоца захтева, обављање делатности за коју се тражи
лиценца.
Решење којим се одбија издавање лиценце из разлога наведених у ставу 6.
овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења
уредног захтева из става 2. овог члана.
Решење којим се одбија издавање лиценце је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Министарство по службеној дужности привремено одузима лиценцу ако
је против имаоца лиценце, односно директора или другог одговорног лица имаоца лиценце донета правоснажна осуђујућа пресуда за привредни
преступ, односно прекршај који су уређени овим законом.
Министарство по службеној дужности одузима лиценцу привредном
друштву, односно другом правном лицу које престане да испуњава неки
од услова из става 2. овог члана.
Решење о одузимању лиценце је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Министарство може решењем да укине лиценцу.
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Решење о укидању лиценце доноси се на захтев носиоца лиценце или по
службеној дужности, ако министарство утврди да је носилац лиценце
трајно престао да обавља стручну обуку кандидата за саветника за безбедност.
Решење о укидању лиценце је коначно у управном поступку и против њега
се може покренути управни спор.
Министар ближе прописује услове које мора да испуњава привредно
друштво, односно друго правно лице којем се издаје лиценца за вршење
стручне обуке кандидата за саветника за безбедност у транспорту опасне
робе у вези са планом и програмом наставе, наставним кадром, простором, опремом и наставним средствима за стручно оспособљавање кандидата за саветника за безбедност, као и образац лиценце.
Члан 39.
Након завршене стручне обуке, привредно друштво, односно друго правно лице које стручно обучава кандидата за саветника за безбедност, издаје
потврду о завршеној обуци.
Кандидат полаже испит за саветника за безбедност пред испитном комисијом коју образује министар.
Кандидату за саветника за безбедност који је положио испит министарство издаје сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе (у даљем тексту: сертификат за саветника).
Сертификат за саветника се издаје са роком важења од пет година од дана
када је кандидат положио испит, односно од дана истека важења претходног сертификата ако је кандидат у години истицања важећег сертификата
положио испит за продужење важења сертификата за саветника.
Садржина обрасца сертификата за саветника мора да одговара обрасцу
који је дат у пододељку 1. 8. 3. 18 ADR/RID/ADN.
Сертификат за саветника које је издат од надлежног органа друге државе
уговорнице ADR/RID/ADN у складу са ADR/RID/ADN признаје се као да
је издат у Републици Србији.
Министар прописује услове, програм и начин полагања испита за издавање, односно продужење важења сертификата за саветника, као и образац
потврде о завршеном стручном оспособљавању кандидата за саветника за
безбедност и сертификата за саветника.
Кандидат за полагање испита за издавање, односно продужење важења
сертификата за саветника сноси трошкове плаћања републичке административне таксе, коју је дужан да плати пре полагања испита.
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Ако саветник пријави нестанак сертификата којем није истекао рок важења може поднети захтев за издавање дупликата сертификата.
Подносилац захтева сноси трошкове плаћања републичке административне таксе за издавање дупликата сертификата.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018

III. ОБУКА УЧЕСНИКА У ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ И
УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 40.
Стручну обуку кандидата за обављање послова возача возила за транспорт
опасне робе, односно лица са сертификатом о специјалистичком знању из
области ADN, врши привредно друштво, односно друго правно лице, на
основу овлашћења за вршење стручне обуке (у даљем тексту: овлашћење),
које издаје министарство.
Овлашћење из става 1. овог члана је исправа која се издаје на захтев привредног друштва, односно другог правног лица које:
1) има план и програм наставе који је одобрен од стране министарства;
2) испуњава прописане услове у погледу наставног кадра, простора, опреме и наставних средстава за стручну обуку кандидата.
Решење о издавању овлашћења је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Подносилац захтева за издавање решења којим се даје овлашћење из става 1. овог члана сноси трошкове плаћања републичке административне
таксе.
Лице из става 1. овог члана дужно је да спроводи стручну обуку у складу са
добијеним овлашћењем.
Захтев за издавање овлашћења одбија се ако:
1) подносилац захтева није регистрован за обављање делатности за коју се
лиценца тражи;
2) подносилац захтева не испуњава услове из става 2. овог члана;
3) је подносилац захтева, односно ако је директор или друго одговорно
лице подносиоца захтева, било правноснажно осуђено за привредни преступ, односно прекршај који су прописани овим законом, у периоду од пет
година пре подношења захтева, или је правоснажна осуђујућа пресуда
донета до тренутка доношења одлуке о том захтеву;
4) је у тренутку доношења одлуке о захтеву за издавање лиценце, на снази
мера којом се забрањује подносиоцу захтева, директору или другом одговорном лицу подносиоца захтева, обављање делатности за коју се тражи
лиценца.
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Решење којим се одбија издавање овлашћења из разлога наведених у ставу 6. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из става 2. овог члана.
Решење којим се одбија издавање овлашћења је коначно у управном
поступку и против њега се може покренути управни спор.
Министарство по службеној дужности привремено одузима овлашћење
ако је против имаоца овлашћења, односно директора или другог одговорног лица имаоца овлашћења донета правоснажна осуђујућа пресуда за
привредни преступ, односно прекршај који су уређени овим законом.
Министарство по службеној дужности одузима овлашћење привредном
друштву, односно другом правном лицу које престане да испуњава неки
од услова из става 2. овог члана.
Решење о одузимању овлашћења је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Министарство може решењем да укине овлашћење.
Решење о укидању овлашћења доноси се на захтев носиоца овлашћења
или по службеној дужности, ако министарство утврди да је носилац
овлашћења трајно престао да обавља стручну обуку кандидата за обављање послова возача возила за транспорт опасне робе.
Решење о укидању овлашћења је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Министар ближе прописује услове за привредно друштво, односно друго
правно лице за издавање овлашћења за вршење стручне обуке кандидата
за обављање послова возача возила за транспорт опасне робе, односно
лица са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN, као и
образац овлашћења за вршење стручне обуке кандидата за обављање
послова возача возила за транспорт опасне робе, односно лица са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN.
Радна група за транспорт опасне робе
Члан 41.
Радна група за транспорт опасне робе оснива се као стручноконсултативно тело у циљу припремања усклађених текстова техничких
прилога ADR/RID/ADN са последњим изменама и допунама ових прилога
усвојеним од стране UNECE.
Радна група за транспорт опасне робе поред послова из става 1. овог члана, даје стручно мишљење приликом усаглашавања ставова делегације
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Републике Србије у односу на измене и допуне техничких прилога уз
ADR/RID/ADN, као и приликом припреме предлога основа за закључивање билатералних споразума из пододељка 1. 5 ADR/RID/ADN.
Радну групу за транспорт опасне робе образује министар, а састоји се од
представника министарства, министарства надлежног за унутрашње
послове, агенције надлежне за послове заштите животне средине, центара
за обуку, именованих и овлашћених тела, признатих класификационих
друштава, представника удружења друмских превозника опасне робе,
представника возара у унутрашњем водном саобраћају који се баве транспортом опасне робе, управљача железничке инфраструктуре, као и представника превозника у железничком саобраћају.
Део четврти
I. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ О ТРАНСПОРТУ ОПАСНЕ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ
ADR сертификат о одобрењу за возило за транспорт одређене опасне робе
Члан 42.
Усаглашеност возила са захтевима из поглавља 9. 2–9. 8 ADR потврђује се
издавањем ADR сертификата о одобрењу за возило за транспорт опасне
робе (у даљем тексту: ADR сертификат о одобрењу за возило), а на основу
контроле техничких карактеристика возила и прописане документације.
Поред захтева из поглавља 9. 2–9. 8 АDR, возило које је појединачно или
серијски произведено или преправљено, мора бити технички исправно и
усаглашено са једнообразним техничким условима у складу са прописима
о хомологацији, односно условима прописаним законом којим се уређује
безбедност саобраћаја на путевима.
ADR сертификат о одобрењу за возило издаје именовано тело, на нумерисаном заштићеном папиру, у складу са поглављем 9. 1 ADR, а на основу
извештаја о спроведеном контролисању испуњености захтева из ст. 1. и 2.
овог члана.
Продужење важности ADR сертификата о одобрењу за возило врши именовано тело у складу са поглављем 9. 1 ADR, на основу позитивног извештаја о контроли које врши то тело.
Именовано тело је дужно да обавести министарство o издатом, односно
одузетом ADR сертификату о одобрењу за возило, у року од 30 дана од
дана издавања, односно одузимања.
Именовано тело је дужно да достави министарству извештај о возилима за
које је утврдило да не испуњавају захтеве прописане ADR и овим законом.
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АDR сертификат о одобрењу за возило који је издат од стране надлежног
органа друге државе уговорнице ADR на чијој територији је возило регистровано, признаје се у Републици Србији ради обављања међународног
транспорта опасне робе на територији Републике Србије у складу са одељком 9. 1. 3. 2 АDR, ако није истекао рок важења тог сертификата.
Признавање АDR сертификата о одобрењу за возило издатог у другој
држави, ради издавања домаћег ADR сертификата о одобрењу за возило
врши се ако прописи државе у којој је издат ADR сертификат о одобрењу
за возило обезбеђују најмање исти степен заштите безбедности који је
одређен захтевима ADR и овог закона, као и након спровођења поступка
за утврђивање да ли захтеви из иностраног техничког прописа које инострано тело за оцењивање усаглашености мора да испуни да би спроводило
поступак оцењивања усаглашености производа, обезбеђују најмање исти
степен испуњености захтева који су утврђени домаћим техничким прописом за именовано тело.
Решење о признавању из става 8. овог члана доноси министарство.
Изглед обрасца ADR сертификата о одобрењу за возило дат је у одељку 9.
1. 3. 5. ADR-а, и означава се контролном маркицом израђеном и издатом
од стране организације која има успостављен систем заштите који се примењује у производњи осталих заштићених производа у складу са међународним стандардом о безбедности сигурносне штампе, a који обухвата
највише мере безбедности и сигурности почев од набавке улазних материјала, њихове обраде у производном процесу, управљања макулатуром
(шкартом), па до испоруке готовог производа. Маркица се израђује на
основу уговора закљученог са именованим телом.
Министарство води регистар издатих ADR сертификата о одобрењу за
возило, као и евиденцију возила за која су именована тела утврдила да не
испуњавају захтеве прописане ADR-ом и овим законом, а на основу
извештаја које министарству достављају именована тела.
Регистар, односно евиденција из става 11. овог члана воде се у облику књига, као и у форми електронских записа који садрже базу података за цело
подручје Републике Србије.
Министар ближе прописује начин издавања и продужења важења ADR
сертификата о одобрењу за возило, исправе (сертификате, уверења о
исправности, декларације произвођача или њихових овлашћених представника, потврде о усаглашености и др) којима се доказује усаглашеност
са захтевима ADR у циљу издавања ADR сертификата о одобрењу за возило, услове које испуњавају возила код којих је након издавања ADR сертификата извршена преправка, услове у односу на исправе којима се доказује усаглашеност са захтевима ADR за возила чији je произвођач престао
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са радом, начин доказивања да се цистерне и возила могу употребљавати
у транспорту на територији Републике Србије, као и друга питања од значаја за издавање ADR сертификата о одобрењу за возило.
Именовање тела из става 3. овог члана врши министарство доношењем
решења, након утврђивања да подносилац захтева испуњава прописане
захтеве за именовано тело за оцењивање усаглашености возила.
За издавање решења из става 14. овог члана, подносилац захтева сноси
трошкове плаћања републичке административне таксе.
Министар ближе прописује услове које мора да испуњава именовано тело
за оцењивање усаглашености возила у односу на стручну оспособљеност
запослених и других ангажованих лица, опрему, независност и непристрасност у односу на лица повезана са производом који је предмет оцењивања усаглашености, поступање са приговорима на рад и одлуке именованог тела, чување пословне тајне и осигурање од одговорности за штету,
као и услове, поступак и начин вођења регистра издатих, одузетих, односно враћених ADR сертификата о одобрењу за возило.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Сертификат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне робе
Члан 43.
Учесник у транспорту дужан је да транспорт опасне робе повери возачу
који има важећи сертификат о стручној оспособљености за возача возила
за транспорт опасне робе (у даљем тексту: ADR сертификат за возача) у
складу са ADR, који издаје министарство.
ADR сертификат за возача је исправа која се издаје:
1) након завршетка основног курса, под условом да је кандидат положио
испит у складу са пододељком 8. 2. 2. 7. 1 ADR и прописом донетим на
основу овог закона;
2) ако је применљиво, након одслушаног специјалистичког курса који се
односи на транспорт у цистернама или на транспорт материја или предмета Класе 1 ADR/RID/ADN или транспорт радиоактивних материја Класе
7 ADR/RID/ADN, или након стицања знања у складу са ADR, под условом
да је кандидат положио испит у складу са пододељком 8. 2. 2. 7. 2 ADR и
прописом донетим на основу овог закона;
3) ако је применљиво, након одслушаног ограниченог основног курса или
ограниченог специјалистичког курса за транспорт у цистернама, под
условом да је кандидат положио испит у складу са пододељком 8. 2. 2. 7. 1.
или пододељком 8. 2. 2. 7. 2. ADR и прописом донетим на основу овог закона, при чему на издатом сертификату мора јасно да буде наведен обим
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важности који је ограничен на одговарајућу опасну робу или одговарајућу
класу.
ADR сертификат за возача се издаје са роком важења од пет година од
дана када је ималац сертификата положио испит за први основни курс
или испит за први свеобухватни (вишенаменски) курс.
Решење о издавању ADR сертификата за возача је коначно у управном
поступку и против њега се може покренути управни спор.
Кандидат за полагање испита за издавање ADR сертификата за возача
сноси трошкове плаћања републичке административне таксе, коју је дужан да плати пре полагања испита.
Важење ADR сертификата за возача се продужава ако кандидат приложи
доказ о похађању курса обнове знања у складу са 8. 2. 2. 5 ADR и положи
испит у складу са 8. 2. 2. 7 ADR у следећим случајевима:
1) у периоду од 12 месеци пре престанка важења сертификата, када министарство издаје нови сертификат са роком важења од пет година, који почиње да тече од наредног дана од дана престанка важења претходног сертификата;
2) у периоду дужем од 12 месеци пре престанка важења сертификата, када
министарство издаје нови сертификат са роком важења од пет година,
који почиње да тече од дана када је положен испит за обнову знања.
Министар образује испитну комисију пред којом кандидат полаже испит
из ст. 2. и 6. овог члана. Представници привредних друштава, односно
других правних лица која поседују овлашћење за вршење стручне обуке
кандидата за обављање послова возача возила за транспорт опасне робе
не могу бити чланови испитне комисије.
Ако се у року важења ADR сертификата за возача прошири обим важења
сертификата, а ималац сертификата испуњава захтеве из пододељка 8. 2.
2. 8. 1 (b) и (c) ADR, рок важења новог сертификата остаје непромењен у
односу на претходни сертификат. Ако је ималац ADR сертификата за возача положио испит за обнову знања, усавршавање важи до дана престанка важења новог сертификата.
Решење о продужењу важења ADR сертификата за возача је коначно у
управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
За продужење важења ADR сертификата за возача подносилац захтева
сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.
Захтев за издавање ADR сертификата за возача одбија се ако подносилац
захтева не испуњава услове из става 2. овог члана.
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Решење којим се одбија издавање ADR сертификата за возача из разлога
наведених у ставу 11. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од
дана подношења уредног захтева.
Решење којим се одбија издавање ADR сертификата за возача је коначно у
управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Министарство може решењем да укине ADR сертификат за возача.
Решење о укидању ADR сертификата за возача доноси се на захтев имаоца
сертификата.
Решење о укидању ADR сертификата за возача је коначно у управном
поступку и против њега се може покренути управни спор.
Ако возач пријави нестанак сертификата којем није истекао рок важења,
може поднети захтев за издавање дупликата сертификата. Подносилац
захтева сноси трошкове плаћања републичке административне таксе за
издавање дупликата сертификата.
Министар прописује садржину и образац ADR сертификата за возача у
складу са захтевима из ADR, као и начин вођења и образац регистра издатих ADR сертификата за возача.
Министар прописује услове, структуру и програм обуке за стицање ADR
сертификата за возача, услове и начин за издавање одобрења за вршење
обуке, као и услове, програм и начин полагања испита о стручној оспособљености за обављање послова возача.
Одобрење из става 19. овог члана је коначно у управном поступку и издаје
се на период од најдуже пет година.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 44.
Возилом за транспорт опасне робе управља возач који:
1) има важећи сертификат за возача, односно потврду у случају када према
ADR није потребан сертификат за возача;
2) је упознат са својим обавезама и посебним условима за транспорт одређене опасне робе у складу са ADR и другим прописима;
3) се увери да су на возило утоварени комади за отпрему означени одговарајућим натписима, односно ознакама опасности;
4) провери исправност опреме за праћење возила које превози опасну робу;
5) управља возилом које је означено одговарајућим наранџастим упозоравајућим таблама, ознакама, односно ознакама опасности у складу сa ADR;
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6) поседује превозну документацију у складу са ADR и чланом 7. овог закона.
Возилом за транспорт опасне робе не може да управља возач који има
пробну возачку дозволу.
Возач који управља возилом за транспорт опасне робе дужан је да надгледа и паркира возило којим се превози опасна роба у складу са ADR и другим прописима.
Поступање у случају саобраћајне незгоде
Члан 45.
Службено лице овлашћено да врши увиђај саобраћајне незгоде у којој је
оштећено возило којим се превози опасна роба, одузима АDR сертификат
о одобрењу за возило и доставља га са записником министарству.
Када се отклоне недостаци на возилу, што се потврђује извештајем о испитивању којим се потврђује да су испуњени захтеви АDR, који издаје именовано тело за оцењивање усаглашености возила за транспорт одређене
опасне робе, министарство враћа АDR сертификат о одобрењу за возило
учеснику у транспорту опасне робе.
У случају отежаних услова саобраћаја возач је дужан да заустави возило,
као и да га прописно обележи.
Министар прописује врсте отежаних услова саобраћаја у случају транспорта опасне робе у друмском саобраћају услед којих је обавезно принудно заустављање возила, као и начин обележавања принудно заустављеног
возила.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Контрола транспорта опасне робе на путу
Члан 46.
Транспорт опасне робе на путу контролише инспектор и/или полицијски
службеник у редовној контроли учесника у друмском саобраћају у складу
са овим законом.
Контрола из става 1. овог члана врши се на репрезентативном броју путева
и пошиљака опасне робе које се превозе у друмском транспорту, док се
субјекти контроле бирају случајним узорком.
Ако инспектор и/или полицијски службеник у поступку вршења контроле
учесника у друмском саобраћају утврди неправилности код учесника у
транспорту које би могле утицати на безбедност људи, имовине, односно
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заштиту животне средине, дужан је да тог учесника у транспорту искључи
из саобраћаја, уз издавање возачу потврде о извршеној контроли транспорта опасне робе, и о томе одмах обавести министарство и надлежну
службу за ванредне ситуације.
Брисан је ранији став 4. (види члан 15. Закона - 83/2018-57)
Места која су одабрана за вршење контроле морају да омогуће усклађивање возила са прописима или, ако то инспектор и/или полицијски службеник који врши контролу сматра одговарајућим, њихово искључење из
превоза на месту заустављања или на за ту сврху намењеном месту, под
условом да се на тај начин не угрожава безбедност.
Узорак робе која се превози може се узети ради испитивања у овлашћеним лабораторијима, под условом да се на тај начин не угрожава безбедност.
Контрола се може извршити и у просторијама учесника у транспорту опасне робе као превентивна мера или ако се током контроле на путу утврди
да је извршен прекршај који угрожава безбедност транспорта опасне робе.
Ако се утврди да је извршен прекршај, превозна радња ће се ускладити са
одредбама ADR и овог закона пре него што роба напусти просторије учесника у транспорту опасне робе.
Искључење возила траје до престанка разлога за искључење.
Приликом искључења возила полицијски службеник предузима посебне
мере и овлашћења у складу са прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима и контролисаном лицу над којим су предузете мере и овлашћења, уручује потврду о извршеној контроли транспорта опасне робе.
Брисан је ранији став 11. (види члан 15. Закона - 83/2018-57)
Инспектор на основу овог закона и прописа којима се уређује инспекцијски надзор потврђује да су отклоњени разлози за искључење.
Прекршаје који угрожавају безбедност транспорта опасне робе и које су на
територији Републике Србије извршила возила из Европске уније или
други учесници у транспорту опасне робе са седиштем у Европској унији,
министарство без одлагања пријављује надлежним органима у држави
чланици Европске уније у којој је возило регистровано или у којој се налази седиште учесника у транспорту опасне робе, уз захтев да надлежни
органи те државе чланице Европске уније предузму одговарајуће мере
против одговорног лица.
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Ако се на основу резултата контроле на путу која је обављена на возилу
које је регистровано у држави чланици Европске уније основано сумња да
су били извршени прекршаји који се због непостојања потребних података не могу утврдити током те контроле, министарство ће се обратити надлежном органу државе чланице Европске уније у којој је возило регистровано или у којој се налази седиште учесника у транспорту опасне робе
ради предузимања потребних мера ради спровођења контроле у седишту
учесника у транспорту опасне робе.
Министар, уз сагласност министра надлежног за унутрашње послове,
одређује место на јавном путу и услове под којима могу да се паркирају
возила за транспорт опасне робе ради отклањања недостатака, искључења
из саобраћаја и контроле транспорта опасне робе, као и образац потврде о
извршеној контроли транспорта опасне робе, односно образац извештаја
о прекршајима и казнама који се подноси Европској комисији.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Поступање царинског органа
Члан 47.
Царински орган на граници, односно другом месту на коме се обавља царински надзор, врши контролу над спровођењем одредаба овог закона и
прописа донетих на основу овог закона.
Царински орган приликом спровођења царинског поступка проверава да
ли превозник има дозволу за транспорт опасне робе Класе 1, односно Класе 7 ADR, као и ADR сертификат о одобрењу за возило, и то:
1) ADR сертификат о одобрењу за цистерну, без обзира на класу опасне
робе по ADR која се том цистерном превози;
2) ADR сертификат о одобрењу за свако возило које превози робу Класе 1
ADR.
У случају да превозник не поседује важеће исправе из става 2. овог члана,
царински орган ће привремено зауставити даље кретање и о томе одмах
обавестити министарство.
У складу са својим овлашћењима, царински орган поступа по одлукама
министарства у погледу забране обављања транспорта на територији Републике Србије.
Одредбе овог члана које се односе на дозволу за транспорт опасне робе
Класе 1, односно Класе 7, сходно се примењују и на транспорт опасне робе
у железничком и унутрашњем водном саобраћају.
Поступање органа граничне контроле
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
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Члан 47а
Сва возила цистерне које превозе опасну робу и возила која превозе опасну робу са високом потенцијалном опасношћу имају предност приликом
преласка државне границе.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Транспорт опасне робе кроз заштићено подручје
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 48.
Транспорт опасне робе кроз заштићено подручје врши се у складу са прописима којима се уређује заштита природе.
Брисан је ранији став 2. (види члан 17. Закона - 83/2018-57)
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 49.
На захтеве који нису уређени овим законом и прописима донетим на
основу овог закона у односу на класификацију, листу опасне робе и изузетке који се односе на опасну робу паковану у ограниченим количинама,
процедуре отпремања, као и захтеве у односу на услове транспорта, утовара, истовара и руковања, посаду возила, опрему, радње и документацију,
производњу и одобравање возила, примењују се одредбе ADR.
Министар прописује мере и радње које се предузимају приликом транспорта опасне робе у друмском саобраћају.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
II. ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 50.
Опасна роба у железничком саобраћају може да се превози колима која
имају дозволу за коришћење.
Дозволу за коришћење из става 1. овог члана издаје Дирекција за железнице, након што утврди да кола, поред услова прописаних законом којим
се уређује безбедност и интероперабилност железнице, поседују исправу о
усаглашености са захтевима RID коју издаје именовано тело из чл. 12–15.
овог закона.
Утовар, истовар, односно претовар опасне робе може да се обавља само на
местима која испуњавају прописане услове.
Министар ближе прописује услове за места на којима се врши утовар,
истовар, односно претовар опасне робе у железничком саобраћају.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
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Члан 51.
Учесник у транспорту у железничком саобраћају дужан је да за обављање
послова у транспорту опасне робе одреди запослене који су за те послове
завршили обуку у складу са RID и другим прописима.
Министар прописује програм обучавања и начин на који се проверава
знање запослених код учесника у транспорту опасне робе у железничком
саобраћају који учествују у обављању, организовању и регулисању железничког саобраћаја, као и начин поступања са документацијом о њиховом
обучавању.
Члан 52.
Кола намењена за транспорт опасне робе морају бити испитана, обележена
и означена у складу са одредбама RID.
Учесник у транспорту у железничком саобраћају дужан је да у случају
ванредног догађаја у транспорту опасне робе поступи у складу са одредбама RID, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, као и прописа којима се уређује железнички саобраћај.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 53.
На захтеве који нису уређени овим законом у односу на класификацију,
листу опасне робе и изузетке који се односе на опасну робу паковану у
ограниченим количинама, процедуре отпремања, као и захтеве у односу
на услове транспорта, утовара, истовара и руковања, посаду кола, опрему,
радње и документацију, производњу и одобравање кола, примењују се
одредбе RID и других прописа којима се уређује транспорт у железничком
саобраћају.
Министар прописује начин транспорта и обавезно оперативно праћење
опасне робе у железничком саобраћају и поступање учесника у транспорту
опасне робе у железничком саобраћају у ванредним догађајима.
Министар прописује садржину интерног плана за хитне интервенције у
ранжирним станицама, тунелима и на мостовима.
III. ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ У УНУТРАШЊЕМ ВОДНОМ САОБРАЋАЈУ
ADN сертификат о одобрењу за брод
Члан 54.
У унутрашњем водном саобраћају опасна роба се превози бродом, односно
танкером који има одговарајућу исправу за транспорт опасне робе, и то:
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1) сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути терет;
2) привремени сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути
терет;
3) сертификат о одобрењу за танкер;
4) привремени сертификат о одобрењу за танкер.
Сертификат о одобрењу за брод који превози суви расути терет, односно
за танкер, као и привремени сертификат о одобрењу за брод који превози
суви расути терет, односно за танкер (у даљем тексту: ADN сертификат о
одобрењу за брод) издају се након спроведеног поступка оцењивања усаглашености брода у складу са захтевима ADN и њима се потврђује да је на
броду извршена контрола и да има конструкцију и опрему која је у складу
са примењивим прописима дела 9 ADN.
Оцењивање усаглашености брода у складу са захтевима ADN, врши Управа.
За потребе Управе, техничку процену која обухвата испитивање, односно
контролисање брода у складу са захтевима ADN, може да врши и признато
класификационо друштво, односно тело за оцењивање усаглашености
које је овлашћено од стране Управе.
Ако у поступку издавања АDN сертификата о одобрењу за брод подносилац захтева за издавање сертификата достави Управи извештај о извршеном контролисању који је броду издат од стране признатог класификационог друштва, односно овлашћеног тела за оцењивање усаглашености
брода за превоз опасне робе, а којим се потврђује да брод делимично или
у потпуности испуњава захтеве АDN, Управа је дужна да прихвати тај
извештај и изда АDN сертификат о одобрењу за брод.
Извештај из става 5. овог члана садржи све податке који су неопходни за
издавање АDN сертификата о одобрењу за брод.
Након спроведеног поступка оцењивања усаглашености брода у складу са
ст. 3–6. овог члана и захтевима ADN-а, Управа издаје ADN сертификат о
одобрењу за брод.
ADN сертификат о одобрењу за брод издаје се са роком важења од пет година.
Продужење важности ADN сертификата о одобрењу за брод врши Управа,
на основу извештаја о извршеном контролисању које врши Управа или
признато класификационо друштво, односно овлашћено тело за оцењивање усаглашености брода за транспорт опасне робе.
Ако признато класификационо друштво или овлашћено тело у току контроле утврди да је брод или његова опрема претрпела озбиљна оштећења
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или утврди недостатке који утичу на способност брода за пловидбу у транспорту опасне робе, који могу да угрозе безбедност лица на броду или безбедност саме пловидбе, или представљају опасност по животну средину,
дужно је да о томе без одлагања обавести Управу која одлучује о одузимању ADN сертификата о одобрењу за брод.
Ако признато класификационо друштво или овлашћено тело у току контроле утврди да су отклоњена оштећења и недостаци из става 10. овог
члана, Управа је дужна да врати ADN сертификат о одобрењу за брод власнику брода или његовом овлашћеном представнику.
ADN сертификат о одобрењу за брод којим је потврђено да су испуњени
захтеви ADN, а који је издат у другој држави страни уговорници ADN, важи у Републици Србији.
За бродове танкере који немају ADN сертификат о одобрењу за брод,
Управа може да изда привремени ADN сертификат о одобрењу за брод са
ограниченим роком важења у следећим случајевима, и под следећим
условима:
1) ако брод испуњава захтеве ADN, али ADN сертификат о одобрењу за
брод није могао да буде на време издат, привремени ADN сертификат о
одобрењу за брод важи за одређени временски период, али не дуже од три
месеца;
2) ако брод не испуњава све захтеве ADN након претрпљене штете, привремени ADN сертификат о одобрењу за брод издаје се само за једну пловидбу и за посебну опасну робу.
Управа ће одузети ADN сертификат о одобрењу за брод ако се брод не
одржава на прописан начин или ако конструкција брода или његова
опрема више нису у складу са одредбама ADN.
Управа води регистар издатих и одузетих ADN сертификата о одобрењу за
брод.
Поред ADN сертификата о одобрењу за брод, на броду морају да се налазе
и друга документа у складу са пододељцима 8. 1. 2. 1–8. 1. 2. 3 ADN.
Министар прописује начин вођења и образац регистра издатих и одузетих
ADN сертификата о одобрењу за брод.
За спровођење поступка оцењивања усаглашености брода и издавање
ADN сертификата о одобрењу за брод, подносилац захтева сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.
На поступак издавања, продужења и одузимања ADN сертификата о одобрењу за брод, као и контроле брода, који нису уређени овим законом,
сходно се примењују одредбе поглавља 1. 16 ADN.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
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Члан 55.
Овлашћивање из члана 54. став 4. овог закона врши се признавањем класификационог друштва које врши министарство у складу са одредбама
закона којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама, односно
овлашћивањем тела за оцењивање усаглашености које врши Управа.
За спровођење овлашћивања из става 1. овог члана, тело за оцењивање
усаглашености сноси трошкове плаћања републичке административне
таксе.
На поступак, услове и критеријуме за признавање класификационих
друштава примењују се одељци 1. 15. 2 и 1. 15. 3 ADN, као и одредбе закона
којим се уређују пловидба и луке на унутрашњим водама којима се уређују
услови за признавање класификационог друштва за вршење статутарне
сертификације бродова унутрашње пловидбе.
Министар ближе прописује услове за овлашћено тело за оцењивање усаглашености бродова, у односу на стручну оспособљеност запослених и
других ангажованих лица, опрему, независност и непристрасност у односу
на лица повезана са производом који је предмет оцењивања усаглашености, поступање са приговорима на рад и одлуке овлашћеног тела, чување
пословне тајне и осигурање од одговорности за штету.
Члан 56.
Основни (први) преглед брода врши се ако брод нема ADN сертификат о
одобрењу за брод или ако је ADN сертификат о одобрењу за брод престао
да важи пре више од шест месеци.
Редовни (периодични) преглед брода врши се у циљу обнављања ADN
сертификата о одобрењу за брод, при чему власник брода или његов
овлашћени представник може захтевати да се изврши редовни преглед
брода у сваком тренутку током важења ADN сертификата о одобрењу за
брод.
Ако је захтев за редовни (периодични) преглед брода поднет у последњој
години пре истека важења ADN сертификата о одобрењу за брод, нови
ADN сертификат о одобрењу за брод почиње да важи тек по истеку важности претходног ADN сертификата о одобрењу за брод.
Aко је труп брода или опрема претрпела промене или оштећења која могу
да утичу на способност брода за пловидбу у транспорту опасне робе, власник или његов овлашћени представник дужан је да без одлагања поднесе
захтев Управи за ванредни (поновни) преглед брода.
Ако инспектор основано сумња да брод који се налази на унутрашњим
водним путевима Републике Србије може да представља опасност у одно-
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су на транспорт опасне робе која може да угрози безбедност лица на броду
или безбедност пловидбе, или представља опасност по животну средину,
наредиће да се изврши контрола брода у складу са чланом 54. ст. 10. и 11.
овог закона.
У случају из става 5. овог члана, инспектор ће предузети све потребне мере
да се избегне непотребно заустављање или задржавање брода.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Сертификат о специјалистичком знању из области ADN
Члан 57.
Учесник у транспорту у унутрашњем водном саобраћају дужан је да за обављање послова у транспорту опасне робе одреди запослене који су за те
послове стручно оспособљени.
Стручна оспособљеност доказује се сертификатом о специјалистичком
знању из области ADN, који издаје министарство.
Сертификат о специјалистичком знању из области ADN из става 2. овог
члана је исправа која се издаје на захтев лица:
1) након завршетка основне или специјалистичке обуке, под условом да је
кандидат положио испит у складу са пододељком 8. 2. 2. 8 ADN и прописом донетим на основу овог закона;
2) након завршетка основног или специјалистичког курса за обнављање
знања у складу са захтевом из пододељка 8. 2. 2. 8 ADN и прописом донетим на основу овог закона, под условом да је кандидат положио испит у
складу са пододељком 8. 2. 2. 7. 3. 1 ADN и прописом донетим на основу
овог закона.
Лицу из става 3. овог члана које учествује у транспорту гасова издаће се
сертификат о специјалистичком знању из области ADN, под условом да
заврши специјалистичку обуку која обухвата нарочито циљеве уређене у
пододељку 8. 2. 2. 3. 3. 1 ADN, положи испит о транспорту гасова и поднесе
доказ о најмање годину дана радног искуства на танкеру типа G, стеченог
у току последње две године које су претходиле полагању испита или након
полагања испита.
Лицу из става 3. овог члана које учествује у транспорту хемикалија издаће
се сертификат о специјалистичком знању из области ADN, под условом да
заврши специјалистичку обуку која обухвата нарочито циљеве уређене у
пододељку 8. 2. 2. 3. 3. 2 ADN, положи испит о транспорту хемикалија и
поднесе доказ о најмање годину дана радног искуства на танкеру типа C
стеченог у току последње две године које су претходиле полагању испита
или након полагања испита.
Овлашћења о посебној оспособљености помораца, и то: основна оспособљеност за рад на танкерима за транспорт нафте и хемикалија (STCW V/11-1), рад на танкерима за транспорт хемикалија (STCW V/1-1-3), основна
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оспособљеност за рад на танкерима за транспорт течних гасова (STCW
V/1-2-1), као и за рад на танкерима за транспорт течних гасова (STCW V/12-2), која су издата у складу са Међународном конвенцијом о стандардима
за обуку, издавању уверења и вршењу бродске страже помораца („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 3/84) и Прилогом уз Међународну конвенцију о стандардима за обуку, издавању уверења и вршењу бродске страже помораца, Законик о обуци, издавању уверења и
вршењу бродске страже помораца и резолуција („Службени лист СРЈ –
Међународни уговори”, број 3/01) и прописом којим се уређују звања и
услови за стицање звања и овлашћења чланова посаде поморских бродова, сматрају се еквивалентним сертификату из ст. 4. и 5. овог члана, под
условом да није прошло више од пет година од датума издавања тог
овлашћења.
Сертификат о специјалистичком знању из области ADN издаје се са роком
важења од пет година од дана када је ималац сертификата положио испит
у области познавања ADN.
Решење о издавању сертификата о специјалистичком знању из области
ADN је коначно у управном поступку и против њега се може покренути
управни спор.
Кандидат за полагање испита за издавање сертификата о специјалистичком знању из области ADN сноси трошкове плаћања републичке административне таксе, коју је дужан да плати пре полагања испита.
Важење сертификата о специјалистичком знању из области ADN се продужава са роком важења од пет година, ако кандидат у току последње године важења сертификата приложи доказ о похађању курса за обнављање
знања који обухвата нарочито циљеве уређене у пододељцима 8. 2. 2. 3. 1. 1
и 8. 2. 2. 3. 1. 2 ADN или у пододељку 8. 2. 2. 3. 1. 3 ADN, и положи испит у
складу са пододељком 8. 2. 2. 7. 3. 1 ADN који спроводи привредно друштво, односно друго правно лице које има овлашћење за одржавање курса у
складу са пододељком 8. 2. 2. 7. 3 ADN.
Нови рок важења сертификата из става 2. овог члана почиње да тече од
наредног дана од дана истека важења сертификата чије се важење продужава.
Ако је од полагања испита из става 10. овог члана протекло више од годину дана до дана истека важења сертификата, сертификат ће почети да важи од дана који је наведен на потврди о учешћу на обуци.
Ако основни и специјалистички курс за обнављање знања у складу са
захтевом из пододељка 8. 2. 2. 8 ADN нису у пуном обиму завршени пре
истека рока важења сертификата о специјалистичком знању из области
ADN, нови сертификат се неће издати док кандидат не заврши поновни
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основни курс и положи испит у складу са захтевом из пододељка 8. 2. 2. 7.
ADN.
Решење о продужењу важења сертификата из става 2. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни
спор.
За продужење важења сертификата о специјалистичком знању из области
ADN, подносилац захтева сноси трошкове плаћања републичке административне таксе.
Захтев за издавање сертификата из става 2. овог члана одбија се ако подносилац захтева не испуњава услове из става 3. овог члана.
Решење којим се одбија издавање сертификата из разлога наведених у
ставу 16. овог члана, министарство доноси у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева из става 3. овог члана.
Решење којим се одбија издавање сертификата из става 2. овог члана је
коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни
спор.
Министарство по службеној дужности одузима сертификат ако је издат
супротно ADN, овом закону и прописима донетим на основу овог закона.
Решење о одузимању сертификата је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Министарство може решењем да укине сертификат.
Решење о укидању сертификата доноси се на захтев имаоца сертификата.
Решење о укидању сертификата је коначно у управном поступку и против
њега се може покренути управни спор.
Ако лице са сертификатом о специјалистичком знању из области ADN
пријави нестанак сертификата којем није истекао рок важења може поднети захтев за издавање дупликата сертификата. Подносилац захтева сноси трошкове плаћања републичке административне таксе за издавање
дупликата сертификата.
Министар прописује садржину и образац сертификата о специјалистичком знању из области ADN, као и начин вођења регистра издатих сертификата о специјалистичком знању из области ADN.
Министар прописује услове за стицање сертификата о специјалистичком
знању из области ADN, програм основних и специјалистичких обука,
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основних и специјалистичких курсева за обнављање знања, начин и ближе услове за издавање одобрења за вршење обуке, као и програм и начин
полагања испита за стицање сертификата о специјалистичком знању из
области ADN.
Министар образује испитну комисију пред којом кандидат полаже испит
из ст. 3, 4. и 5. овог члана. Представници привредних друштава, односно
других правних лица која поседују овлашћење за вршење стручне обуке
кандидата за стицање сертификата о специјалистичком знању из области
ADN не могу бити чланови испитне комисије.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Поступање у случају ванредног догађаја
Члан 58.
Учесник у транспорту у унутрашњем водном саобраћају дужан је да у случају ванредног догађаја који се десио у транспорту опасне робе поступи у
складу са одредбама ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог
закона.
Министар прописује поступање учесника у транспорту у унутрашњем
водном саобраћају у случају ванредног догађаја, као и места и ближе услове под којима може да се усидри брод ради отклањања недостатака и искључења из пловидбе.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 59.
Учесник у транспорту у унутрашњем водном саобраћају дужан је да утовара или истовара опасну робу на местима која се одређују и испуњавају
услове у складу са прописима којима се уређују луке на унутрашњим водама.
Члан 60.
На захтеве који нису уређени овим законом у односу на класификацију,
листу опасне робе и изузетке који се односе на опасну робу паковану у
ограниченим количинама, процедуре отпремања, као и захтеве у односу
на градњу бродова, отпрему, услове транспорта, утовар, истовар и руковање теретом, посаду брода, опрему, употребу бродова и документацију,
примењују се одредбе ADN.
Део пети
I. НАДЗОР
Члан 61.
Надзор над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог закона и прописа
донетих на основу овог закона, којима се уређује транспорт опасне робе
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у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, врши министарство.
Надзор над спровођењем одредаба ADR, овог закона и прописа донетих
на основу овог закона, којима се уређује контрола учесника и возила у
саобраћају на путевима, као и поступање у случају саобраћајне незгоде,
врши министарство или министарство надлежно за унутрашње послове у
складу са чланом 46. овог закона.
Надзор над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог закона и прописа
на основу овог закона врше и царински органи на граници приликом обављања царинског надзора у складу са чланом 47. овог закона.
Надзор над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог закона и прописа
донетих на основу овог закона, којима се уређује транспорт експлозивних
материја и предмета, врши министарство надлежно за унутрашње послове.
Надзор над радом именованих тела за спровођење поступака оцењивања
усаглашености амбалаже, односно покретне опреме под притиском или
цистерне за транспорт опасне робе, врши министарство.
Надзор над транспортом опасне робе у ваздушном саобраћају врши организација надлежна за цивилно ваздухопловство.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 62.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог
закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује транспорт опасне робе у друмском, железничком и унутрашњем водном саобраћају, врши министарство преко инспектора.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ADR, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује непосредна контрола учесника и возила у саобраћају на путевима, као и поступање у случају
саобраћајне незгоде, врши министарство надлежно за унутрашње послове
преко полицијских службеника који врше контролу учесника у друмском
саобраћају.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ADR, овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује поступање у складу
са правилима ADR у вези поседовања ADR сертификатa о одобрењу за
возило и сертификатa за возача, обука и полагања испита за стицање сертификатa за возача врши министарство преко инспектора.
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Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ADR/RID/ADN, овог
закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се уређује транспорт експлозивних материја и предмета врши министарство надлежно за
унутрашње послове.
Инспекцијски надзор над транспортом опасне робе у ваздушном саобраћају врши организација надлежна за цивилно ваздухопловство, преко
ваздухопловног инспектора у складу са законом којим се уређује област
ваздушног саобраћаја.
Инспектор мора да има сертификат за саветника за безбедност који се
издаје у складу са овим законом, као и да испуњава услове за инспектора
прописане законом којим се уређује инспекцијски надзор.
Полицијски службеници из става 2. овог члана морају да заврше обуку за
вршење надзорa над спровођењем одредаба ADR, овог закона и прописа
донетих на основу овог закона.
Министар надлежан за унутрашње послове прописује план и програм
обуке полицијских службеника за вршење надзорa над учесницима у
друмском саобраћају који обављају транспорт опасне робе.
Министар прописује план и програм стручног оспособљавања инспектора
који обављају узимање узорака опасне робе у поступку вршења инспекцијског надзора, заштитну опрему, одећу и обућу инспектора која је неопходна при узимању узорака опасне робе, начин узимања узорака опасне робе,
као и опрему за анализу и одлагање узорака опасне робе.
На садржину, врсту, облик и поступак инспекцијског надзора, као и на
овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору које нису уређене
овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује
инспекцијски надзор, закона којим се уређује тржишни надзор и закона
којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 63.
Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1) прегледа превозна средства за транспорт опасне робе и одговарајуће
исправе о усаглашености, односно документацију за превозна средства
прописану овим законом и прописима донетим на основу овог закона;
2) контролише испуњеност захтева у односу на стручну оспособљеност
учесника у транспорту опасне робе прописану овим законом и прописима
донетим на основу овог закона;
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3) контролише да ли учесници у транспорту имају потребан број саветника за безбедност у складу са прописаним мерилима;
4) контролише испуњеност услова у односу на паковање, обележавање,
руковање и транспорт опасне робе, као и превозна документа за транспорт
опасне робе;
5) контролише начин обављања послова привредних друштава и других
правних лица која су стекла лиценцу, овлашћење или другу исправу на
основу овог закона и прописа донетих на основу овог закона;
6) контролише спровођење плана безбедности учесника у транспорту опасне робе у складу са ADR/RID/ADN, овим законом и прописима донетим
на основу овог закона;
7) контролише другу потребну документацију од значаја за инспекцијски
надзор.
Члан 64.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је дужан и овлашћен да:
1) забрани употребу амбалаже, покретне опреме под притиском, односно
цистерне која не испуњава услове из члана 11. овог закона, односно брода
који не испуњава услове из члана 54. овог закона;
2) забрани даљи превоз опасне робе ако нису испуњени услови прописани
овим законом, односно ADR/RID/ADN;
3) забрани руковање и транспорт опасне робе запосленим лицима која
нису стручно оспособљена у складу са овим законом, односно
ADR/RID/ADN;
4) забрани привредном друштву, односно другом правном лицу или предузетнику да обавља послове обуке учесника у транспорту опасне робе,
ако утврди да не испуњава услове прописане овим законом, односно
ADR/RID/ADN, за обављање послова обуке учесника у транспорту опасне
робе;
5) о трошку превозника привремено забрани даље управљање превозним
средством којим се обавља транспорт опасне робе ако утврди да се не
поштују одредбе ADR/RID/ADN, овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, и ако то проузрокује опасност I категорије из
ADR/RID/ADN и овог закона, као и да налаже мере за отклањање утврђених неправилности на лицу места, ако то не угрожава лица, имовину или
животну средину. Током трајања привремене забране управљања превозним средством, превозно средство се може преместити на начин који
одреди инспектор;
6) о трошку превозника искључи из саобраћаја превозно средство које се
користи док траје привремена забрана из тачке 5) овог става, односно ако
возач премести возило супротно начину који одреди инспектор;
7) ако утврди неправилности које није могуће отклонити на лицу места у
разумном року, упути возило под полицијском пратњом до најближег
погодног места за претовар, или ако није могуће упутити возило до места
где би се обавио претовар, наложи претовар на лицу места уз полицијски
надзор, о трошку превозника;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

427

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

8) искључи брод из пловидбе ако утврди да би неправилности на броду
који превози опасну робу могле да утичу на безбедност људи, имовине,
односно заштиту животне средине;
9) забрани улазак на територију Републике Србије броду који је уписан у
страни уписник бродова, а за који је у поступку вршења граничне контроле утврђена повреда ADN, овог закона или прописа донетих на основу
овог закона;
10) нареди да се утврђене неправилности отклоне у одређеном року.
У вршењу надзора над обављањем транспорта опасне робе инспектор не
може да предузима радње без присуства представника царинског органа
ако се роба налази под царинским надзором.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 65.
На захтев инспектора, службено лице министарства надлежног за унутрашње послове пружа помоћ у вршењу надзора из чл. 63. и 64. овог закона.
Лице које управља превозним средством дужно је да инспектору, на његов
захтев, омогући увид у одговарајуће исправе, односно превозну документацију и додатну опрему у складу са одредбама ADR/RID/ADN, овог закона и прописа донетих на основу овог закона.
Лице које управља превозним средством дужно је да инспектору, на његов
захтев омогући да прегледа опасну робу и узме потребну количину узорка
опасне робе за анализу, с тим да трошкове анализе и узорковања сноси то
лице.
O узимању потребне количине узорка опасне робе за анализу из става 3.
овог члана, инспектор саставља записник о извршеном надзору и узимању узорка и копију записника предаје лицу које управља превозним средством.
Лице које управља превозним средством дужно је да инспектору у случају
поновног надзора у току транспорта опасне робе покаже примерак записника о претходно извршеном надзору.
Инспектор врши инспекцијски надзор на месту које омогућава искључење
возила из саобраћаја и отклањање утврђених недостатака у складу са прописом из члана 46. став 15. овог закона.
Члан 66.
Инспектор безбедности пловидбе дужан је да без одлагања обавести
инспектора о пловидбеном удесу у којем је оштећен брод који превози
опасну робу.
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Инспектор одузима ADN сертификат о одобрењу за брод и враћа га учеснику у транспорту опасне робе након добијања извештаја о извршеном
контролисању од Управе или признатог класификационог друштва, односно овлашћеног тела за оцењивање усаглашености брода за транспорт
одређене опасне робе, којим се потврђује да су отклоњени недостаци на
броду.
Члан 67.
Инспектор и инспектор безбедности пловидбе достављају министарству
годишњи извештај о извршеном инспекцијском надзору за претходну
годину, као и о утврђеним повредама ADR/RID/ADN по категорији опасности, најкасније до краја априла текуће године.
Министарство на основу података из извештаја из става 1. овог члана
саставља годишњи извештај и доставља га надлежним међународним
телима.
Министарство прикупља податке о повредама ADR/RID/ADN, овог закона
и прописа донетих на основу овог закона, на основу чега се предлажу
измене и допуне прописа и размењују подаци о повредама прописа са надлежним органима других држава, односно са надлежним телима Европске уније.
Део шести
I. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
1. Привредни преступи
Члан 68.
Новчаном казном од 300. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ домаће или страно правно лице – учесник у транспорту:
1) ако обавља транспорт опасне робе која је сврстана у Класу 1
ADR/RID/ADN (експлозивне материје и предмети), Класу 7
ADR/RID/ADN (радиоактивне материје) или транспорт опасног отпада
који је окарактерисан и класификован у опасну материју која се налази на
списку опасних роба у ADR/RID/ADN без дозволе за транспорт надлежног
органа (члан 7. ст. 1–5);
2) ако не предузме све прописане мере како би спречио ванредни догађај,
односно у највећој могућој мери умањио последице ванредног догађаја
(члан 10. став 1);
3) ако у случају опасности о томе одмах не обавести орган надлежан за
ванредне ситуације и полицију и не саопшти све податке који су потребни
за предузимање одговарајућих мера (члан 10. став 2);
4) ако не сарађује са другим учесницима у транспорту опасне робе и надлежним државним органима у циљу размене података о потреби преду-
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зимања одговарајућих безбедносних и превентивних мера, као и примени
поступака у случају ванредног догађаја (члан 10. став 4);
5) ако у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика
ослобађања опасне робе или непосредне опасности од расипања, разливања, истицања или неког другог облика ослобађања опасне робе, без
одлагања не обезбеди, покупи, одстрани, односно одложи опасну робу или
је на други начин учини безопасном, односно не предузме све мере ради
спречавања даљег ширења загађења (члан 10. став 5);
6) ако не ангажује о свом трошку правно лице које има одговарајућу дозволу, односно овлашћење за поступање у случају ванредног догађаја (члан
10. став 6);
7) ако у случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика
ослобађања опасне робе, не збрине на прописани начин опасну робу, односно контаминирани предмет (члан 10. став 8);
8) ако изврши санацију транспортног суда, укључујући заваривање,
вршење термичкe изолацијe, преправку цевне инсталације на мернопретакачкој опреми, мењање вентилске групе и друге сличне радове на
превозним средствима за транспорт опасне робе, који могу да проузрокују
последице по имовину, људе и животну средину, без одобрења именованог тела (члан 10. став 10);
9) ако користи амбалажу, покретну опрему под притиском, односно
цистерну која није у складу са чланом 11. ст. 1. и 2. овог закона;
10) ако поступи супротно одредбама члана 18. став 1. и став 2. тач. 1) и 3)
овог закона;
11) ако преда на транспорт опасну робу чији транспорт није дозвољен у
складу са овим законом (члан 21. став 1. и став 2. тачка 1) и члан 22. став 1.
и став 2. тачка 1) );
12) ако користи цистерне за транспорт намирница, кондиторских производа и сточне хране супротно одредби члана 23. став 3. тачка 1) овог закона;
13) ако не обезбеди да транспорт обавља искључиво возач који има сертификат о стручној оспособљености (члан 23. став 3. тачка 6) );
14) ако не обезбеди обуку запослених (члан 23. став 4. тачка 1) );
15) ако не обезбеди да сваки члан посаде воза у току транспорта опасне
робе код себе има исправу за идентификацију са фотографијом (члан 23.
став 4. тачка 3) );
16) ако одложи пријем робе без оправданих разлога (члан 24. став 2. тачка
1) );
17) ако не ангажује потребан број саветника за безбедност у транспорту
опасне робе (члан 36. став 1);
18) ако транспорт опасне робе повери лицу које нема важећи сертификат о
стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне робе у
складу са ADR или сертификат о специјалистичком знању из области
ADN, односно ако за обављање послова у транспорту опасне робе не одреди запослене који су за те послове стручно оспособљени (члан 43. став 1,
члан 51. став 1. и члан 57. став 1);
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19) ако у случају ванредног догађаја у транспорту опасне робе у железничком саобраћају не поступи у складу са одредбама RID, овог закона и прописа донетих на основу овог закона (члан 52. став 2);
20) ако у случају ванредног догађаја у унутрашњем водном саобраћају не
поступи у складу са одредбама ADN, овог закона и прописа донетих на
основу овог закона (члан 58. став 1);
21) ако утовара или истовара опасну робу изван лука, односно пристаништа (члан 59).
За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50. 000 до 200. 000 динара.
Поред казне за привредни преступ из става 1. овог члана, правном лицу –
учеснику у транспорту, за привредни преступ којим се проузрокује опасност I категорије у складу са чланом 9. став 1. тачка 1) овог закона, изриче
се заштитна мера забрана правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу – забрана обављања делатности транспорта опасне робе
у трајању од шест месеци, рачунајући од дана правоснажности пресуде
којом је утврђена његова одговорност за проузроковање опасности I категорије.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 69.
Новчаном казном од 300. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице – произвођач амбалаже, покретне опреме
под притиском, односно цистерне, као и именовано тело:
1) ако произвођач амбалаже, покретне опреме под притиском, односно
цистерне приликом производње не спроведе поступак оцењивања усаглашености у складу са чланом 12. овог закона;
2) ако именовано тело не означи производ за који је спровело оцењивање
усаглашености одговарајућим обележјем у складу са ADR/RID/ADN (члан
14. став 5);
3) ако обележи амбалажу, односно покретну опрему под притиском или
цистерну за транспорт опасне робе за коју се накнадно утврди да не испуњава неки од прописаних услова (члан 14. став 7).
За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50. 000 до 200. 000 динара.
2. Прекршаји
Члан 70.
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Новчаном казном од 100. 000 до 2. 000. 000 динара казниће се за прекршај домаће или страно привредно друштво или друго правно лице - учесник у транспорту:
1) ако подносилац захтева коме је издата дозвола за вишекратни транспорт на територији Републике Србије, не обавести без одлагања надлежни орган који је издао дозволу о измени услова наведених у решењу (члан
8. став 4);
2) ако подносилац захтева коме је издата дозвола за транспорт опасне робе не обавести о томе орган који му је издао дозволу најмање 24 часа пре
започињања транспорта (члан 8. став 7);
3) ако у случају настанка ванредног догађаја за који постоји обавеза пријављивања у складу са ADR/RID/ADN, саветник за безбедност учесника у
транспорту опасне робе не достави министарству прописани извештај
(члан 10. став 9);
4) ако пошиљалац поступи супротно одредбама члана 18. став 2. тач. 2) и
4) –12), став 3. тач. 1) и 3) и став 4. тачка 1) овог закона;
5) ако организатор транспорта поступи супротно одредбама члана 19. овог
закона;
6) ако пакер поступи супротно одредбама члана 20. овог закона;
7) ако пунилац поступи супротно одредбама члана 21. став 2. тач. 2) –13) и
ст. 3–5. овог закона;
8) ако утоварилац поступи супротно одредбама члана 22. став 2. тач. 2) –6)
и ст. 3. и 4. овог закона;
9) ако превозник, односно возар поступи супротно одредбама члана 23.
став 2, став 3. тач. 2) –16), став 4. тач. 2), 4) –8) и става 5. овог закона;
10) ако прималац поступи супротно одредбама члана 24. став 2. тач. 2) –4)
овог закона;
11) ако истоварилац поступи супротно одредбама члана 25. овог закона;
12) ако корисник контејнер-цистерне, преносиве цистерне, MEGC или
контејнера за транспорт робе у расутом стању, поступи супротно одредбама члана 26. овог закона;
13) ако пунилац приликом пуњења и руковања поступи супротно одредбама члана 28. став 1. овог закона;
14) ако пунилац поступи супротно одредбама члана 28. став 2. овог закона;
15) ако пунилац и превозник не предузму мере опреза за животне намирнице, потрошне робе и храну за животиње у друмском саобраћају (члан
28. став 3);
16) ако приликом утовара комада у отворена или вентилисана возила или
у отворене или вентилисане контејнере, као и приликом обележавања,
пунилац или превозник поступи супротно одредбама члана 28. став 4.
овог закона;
17) ако не обезбеди да учесници у транспорту опасне робе у друмском саобраћају заврше одговарајућу обуку (члан 28. став 5);
18) ако управљач железничке инфраструктуре поступи супротно одредбама члана 29. став 1. тач. 2) и 3) овог закона;
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19) ако власник, корисник или закупац брода поступи супротно одредбама
члана 32. овог закона;
20) ако не обезбеди спровођење безбедносне обуке запослених, односно
не води и чува евиденцију спроведених безбедносних обука (члан 34. став
1. тачка 2) );
21) ако пошиљалац, пакер, пунилац, утоварилац, превозник, истоварилац
или прималац не усвоји и примени план безбедности (члан 34. став 2);
22) ако не достави годишњи извештај саветника за безбедност (члан 36.
став 5);
23) ако није прописно обележио и означио кола намењена за транспорт
опасне робе (члан 52. став 1);
24) ако корисник кола цистерне не спроводи обавезе из члана 28a;
25) ако учесник у транспорту опасне робе не достави министарству личне
податке саветника за безбедност са којим је закључио уговор о ангажовању у року од 15 дана од дана закључивања уговора (члан 36. став 2).
26) ако учесник у транспорту у року из члана 36. став 2. овог закона не
обавести министарство о промени саветника за безбедност којег је ангажовао (члан 36. став 4).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 10. 000 до 150. 000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 20. 000 до 500. 000 динара.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 71.
Новчаном казном од 100. 000 до 2. 000. 000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице – именовано тело и произвођач амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже, односно центар за
обуку:
1) ако именовано тело, након издавања сертификата о одобрењу типа, не
достави министарству у року од 15 дана испитни извештај након првог
испитивања и сертификат о усаглашености производње (члан 14. став 8);
2) ако произвођач амбалаже, посуде, IBC или велике амбалаже поступи
супротно одредбама члана 35. овог закона;
3) ако не спроводи стручну обуку у складу са добијеном лиценцом (члан
38. став 5);
4) ако не спроводи стручну обуку у складу са добијеним овлашћењем
(члан 40. став 5).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 10. 000 до 150. 000 динара.
За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 20. 000 до 500. 000 динара.
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Новчаном казном од 10. 000 до 50. 000 динара или казном затвора до 30
дана казниће се за прекршај стручно лице ако не испита посуду под притиском или цистерну у складу са чланом 13. став 6. овог закона.
За радње из члана 68. став 1. казниће се за прекршај предузетник новчаном казном од 10. 000 до 500. 000 динара.
Поред казне за прекршај из става 1. овог члана, учеснику у транспорту, за
прекршај којим се проузрокује опасност I категорије у складу са чланом 9.
став 1. тачка 1) овог закона, изриче се заштитна мера забрана правном
лицу да врши одређене дeлатности – забрана обављања делатности транспорта опасне робе у трајању од шест месеци, рачунајући од дана правоснажности пресуде којом је утврђена његова одговорност за проузроковање опасности I категорије.
Поред казне за прекршај из става 5. овог члана, учеснику у транспорту, за
прекршај којим се проузрокује опасност I категорије у складу са чланом 9.
став 1. тачка 1) овог закона, изриче се заштитна мера забрана вршења
одређених делатности - забрана вршења делатности транспорта опасне
робе у трајању од шест месеци, рачунајући од дана правоснажности пресуде којом је утврђена његова одговорност за проузроковање опасности I
категорије.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 72.
Новчаном казном од 10. 000 до 150. 000 динара казниће се за прекршај
физичко лице – саветник за безбедност, возач, заповедник домаћег и
страног брода, члан посаде и друго лице на домаћем и страном броду:
1) ако возач поступи супротно одредбама члана 27. овог закона;
2) ако возач приликом пуњења и руковања поступи супротно одредбама
члана 28. став 1. овог закона;
3) ако возач поступи супротно одредбама члана 28. став 2. овог закона;
4) ако возач не предузме мере опреза за животне намирнице, потрошне
робе и храну за животиње у друмском саобраћају (члан 28. став 3);
5) ако приликом утовара комада у отворена или вентилисана возила или у
отворене или вентилисане контејнере, као и приликом обележавања, возач поступи супротно одредбама члана 28. став 4. овог закона;
6) ако заповедник брода поступи супротно одредбама члана 31. овог закона;
7) ако члан посаде или друго лице на броду поступи супротно одредбама
члана 33. овог закона;
8) ако саветник за безбедност поступи супротно одредбама члана 37. став
1. овог закона;
9) ако возач нема важећи сертификат за возача, односно потврду (члан 44.
став 1. тачка 1);
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10) ако возач не преда регистарске таблице полицијском службенику који
је искључио возило којим возач управља због неправилности које спадају
у опасност I категорије (члан 46. став 4).
Члан 73.
Поред казне за прекршајe из члана 70. овог закона, правном лицу – учеснику у транспорту, за прекршај којим се проузрокује опасност I категорије у складу са чланом 9. став 1. тачка 1) овог закона, изриче се заштитна
мера забране обављања делатности транспорта опасне робе у трајању од
шест месеци до три године, рачунајући од дана правоснажности пресуде
којом је утврђена његова одговорност за проузроковање опасности I категорије.
Члан 73а
Министарство за сваку календарску годину, најкасније до 31. децембра
текуће године за претходну годину, доставља Европској комисији и Народној скупштини извештај о прекршајима и казнама, који обухвата податак о утврђеној или процењеној количини опасне робе која се превози у
друмском транспорту (у превезеним тонама или у тонама по километру).
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Део седми
I. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Поступци који су започети по Закону о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број 88/10) а који нису правноснажно
окончани до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се у складу са
одредбама тог закона.
Министарство за сваку календарску годину, најкасније до 31. децембра,
доставља Европској комисији и Народној скупштини извештај о прекршајима и казнама, који обухвата податак о утврђеној или процењеној количини опасне робе која се превози у друмском транспорту (у превезеним
тонама или у тонама по километру).
Члан 75.
Цистерне и возила израђени пре 1. јануара 1997. године у складу са прописима који су били на снази до 31. децембра 1996. године, могу да се употребљавају у транспорту опасне робе на територији Републике Србије под
условом да се такве цистерне и возила одржавају у складу са прописаним
безбедносним захтевима.
Цистерне и возила израђени од 1. јануара 1997. године до дана почетка
примене овог закона, у складу са захтевима из Директиве 94/55/ЕЗ који су
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важили на датум њихове израде, могу да се употребљавају у транспорту
опасне робе на територији Републике Србије.
Цистерне и возила који не испуњавају услове из ст. 1. и 2. овог члана могу
да се употребљавају у транспорту опасне робе на територији Републике
Србије најкасније до 31. децембра 2017. године.
За цистерне и возила за која је до дана ступања на снагу овог закона издат
ADR сертификат о одобрењу за возило, а нису била испитана, потребно је
да се до следећег продужења ADR сертификата о одобрењу за возило, а
најкасније до 31. децембра 2018. године, достави уверење о испитивању.
Возила за која не може да се утврди усклађеност са захтевима из члана 42.
ст. 1. и 2. овог закона, а за која је издат ADR сертификат о одобрењу за возило чији рок важења није протекао до дана ступања на снагу овог закона,
могу да се употребљавају у складу са ст. 1–4. овог члана.
ADR сертификати о одобрењу за возило који су издати пре ступања на
снагу овог закона замениће се новим обрасцем ADR сертификата о одобрењу за возило приликом вршења првог наредног редовног контролисања техничке исправности возила у циљу продужења важења ADR сертификата о одобрењу за возило.
ADN сертификати о одобрењу за брод који су издати пре ступања на снагу
овог закона замениће се новим обрасцем ADN сертификатa о одобрењу за
брод приликом вршења првог наредног редовног (периодичног) прегледа
брода у циљу продужења важења ADN сертификатa о одобрењу за брод.
Члан 76.
Привредна друштва, друга правна лица или предузетници који обављају
делатност транспорта опасне робе дужни су да своје акте ускладе са овим
законом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Произвођачи амбалаже, односно посуда под притиском, цистерни и возила дужни су да своје акте ускладе са ADR/RID/ADN, овим законом и прописима донетим на основу овог закона, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Привредна друштва, друга правна лица или предузетници који су стекли
лиценцу за стручно оспособљавање кандидата за саветника за безбедност,
односно овлашћење за стручно оспособљавање кандидата за обављање
послова возача, односно лица са сертификатом ADN, у складу са Законoм
о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број
88/10), настављају са обављањем послова и дужни су да своје акте ускладе
са овим законом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
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Тела за оцењивање усаглашености која су овлашћена, односно именована
у складу са Законoм о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број 88/10) и прописимa донетим на основу тог закона,
настављају са обављањем послова до окончања поступка именовања у
складу са овим законом.
Тела за оцењивање усаглашености из става 4. овог члана, дужна су да министарству поднесу захтев за именовање у складу са овим законом најкасније шест месеци од дана почетка његове примене.
Тела за оцењивање усаглашености из става 4. овог члана, која не поднесу
захтев за именовање у року из става 5. овог члана, односно тела за оцењивање усаглашености за која министарство, по поднетом захтеву, утврди да
не испуњавају захтеве из овог закона и прописа донетих на основу овог
закона, не могу да обављају послове оцењивања усаглашености као именована тела у складу са овим законом, од наредног дана од протека рока
за подношење захтева за именовање из става 5. овог члана, односно од
наредног дана од дана достављања телу за оцењивање усаглашености акта
министарства којим је утврђено да не испуњава захтеве из овог закона и
прописа донетих на основу овог закона.
Министарство обавља послове издавања одобрења за тип амбалаже,
покретне опреме под притиском, односно цистерне, до именовања тела за
спровођење поступка оцењивања усаглашености амбалаже, покретне
опреме под притиском, односно цистерне у складу са овим законом.
Овлашћена стручна лица која су овлашћена да испитују и означавају жигом, односно да издају извештај о испитивању амбалаже, посуде под притиском, односно цистерне, настављају са обављањем послове до именовања тела за спровођење поступка оцењивања усаглашености амбалаже,
покретне опреме под притиском, односно цистерне у складу са овим законом.
Овлашћења која су издата телима за оцењивање усаглашености типа брода у складу са Законoм о транспорту опасног терета (Службени гласник
Републике Србије, број 88/10) престају да важе почетком примене овог
закона.
Члан 77.
Даном почетка примене овог закона престаје са радом Управа за транспорт опасног терета, образована Законoм о транспорту опасног терета
(Службени гласник Републике Србије, број 88/10), а запослени настављају
са радом у министарству.
Члан 78.
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Влада ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт из члана 9. став 2. и члана 14. став 10. овог закона.
Министар ће у року од две године од дана ступања на снагу овог закона
донети подзаконске акте из члана 6. став 15, члана 36. став 5, члана 37.
став 7, члана 38. став 15, члана 39. став 7, члана 40. став 15, члана 42. ст. 13.
и 16, члана 43. ст. 17. и 18, члана 45. став 4, члана 46. став 15, члана 48. став
2, члана 49. став 2, члана 50. став 4, члана 51. став 2, члана 53. ст. 2. и 3,
члана 54. стaв 17, члана 55. став 4, члана 57. ст. 24. и 25, члана 58. став 2. и
члана 62. став 9. овог закона.
Министар надлежан за унутрашње послове ће у року од годину дана од
дана ступања на снагу овог закона донети подзаконске акте из члана 4.
став 4, члана 8. став 9, члана 10. став 11. и члана 62. став 8. овог закона.
Министар надлежан за послове одбране ће у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона донети подзаконски акт из члана 4. став 3.
овог закона.
Члан 79.
Прописи донети на основу Закона о транспорту опасног терета (Службени
гласник Републике Србије, број 88/10) примењују се до доношења подзаконских аката у складу са овим законом.
Прописи из става 1. овог члана примењују се ако нису у супротности са
одредбама овог закона.
Решења којима се издају посебне дозволе за одобравање примене одступања, а која су издата у складу са чланом 6. овог закона, престају да важе
даном приступања Републике Србије Европској унији.
Члан 80.
Даном почетка примене овог закона престају да важе:
1) Закон о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број 88/10), осим одредаба члана 37. које настављају да се примењују на
транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, чл. 66–73, члана 84.
став 1. тачка 17) и тач. 24) –32) и став 2, члана 87. став 1. тачка 3) и тач. 11)
–21) и став 2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34) –53);
2) члан 113. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Службени гласник Републике Србије, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон и
92/16).
Даном приступања Републике Србије Европској унији престају да се примењују одредбе члана 11. став 6. овог закона.
Члан 81.
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Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2017. године,
осим одредаба члана 6. став 12, члана 46. ст. 13. и 14. и члана 75. став 2.
овог закона, који се примењују од дана приступања Републике Србије
Европској унији, а одредбе члана 17. ст. 3, 4. и 5, члана 27. став 1. тачка 18)
и члан 44. став 1. тачка 4) примењују се од 1. јуна 2019. године.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА
Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе: Службени гласник Републике Србије, број 83/2018-57
Члан 26.
За цистерне и возила за која не може да се утврди усклађеност са захтевима из члана 42. ст. 1. и 2. Закона о транспорту опасне робе, а за која је издат ADR сертификат о одобрењу за возило чији рок важења није истекао
до дана ступања на снагу Закона о транспорту опасне робе (Службени гласник Републике Србије, број 104/16), до 31. децембра 2020. године издаваће се ADR сертификат о одобрењу за возила на основу годишње контроле
техничких карактеристика коју, према пододељку 9. 1. 2. 3 ADR, врше именована тела и на основу доказа о техничкој исправности са последњег
редовног техничког прегледа.
ADR сертификати о одобрењу за возило који су издати пре ступања на
снагу овог закона замениће се новим обрасцем ADR сертификата о одобрењу за возило приликом вршења првог наредног редовног контролисања техничке исправности возила у циљу продужења важења ADR сертификата о одобрењу за возило.
ADN сертификати о одобрењу за брод који су издати пре ступања на снагу
овог закона замениће се новим обрасцем ADN сертификата о одобрењу за
брод приликом вршења првог наредног редовног (периодичног) прегледа
брода у циљу продужења важења ADN сертификата о одобрењу за брод.
Члан 27.
Привредна друштва, друга правна лица или предузетници који обављају
делатност транспорта опасне робе дужни су да своје акте ускладе са овим
законом у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Произвођачи амбалаже, односно посуда под притиском, цистерни и возила дужни су да своје акте ускладе са ADR/RID/ADN, овим законом и прописима донетим на основу овог закона, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
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Привредна друштва, друга правна лица или предузетници који су стекли
лиценцу за стручно оспособљавање кандидата за саветника за безбедност,
односно овлашћење за стручно оспособљавање кандидата за обављање
послова возача, односно лица са сертификатом ADN, могу на основу те
лиценце наставити са обављањем наведених послова најдуже годину дана
од дана ступања на снагу овог закона.
Тела за оцењивање усаглашености која су овлашћена, односно именована
у складу са Законом о транспорту опасног терета (Службени гласник Републике Србије, број 88/10) и прописима донетим на основу тог закона,
настављају са обављањем послова до окончања поступка именовања у
складу са овим законом.
Министарство обавља послове издавања одобрења за тип амбалаже,
покретне опреме под притиском, односно цистерне, до именовања тела за
спровођење поступка оцењивања усаглашености амбалаже, покретне
опреме под притиском, односно цистерне у складу са овим законом.
Овлашћена стручна лица која су овлашћена да испитују и означавају жигом, односно да издају извештај о испитивању амбалаже, посуде под притиском, односно цистерне, настављају са обављањем послова до именовања тела за спровођење поступка оцењивања усаглашености амбалаже,
покретне опреме под притиском, односно цистерне у складу са овим законом.
Члан 28.
Прописи донети на основу Закона о транспорту опасног терета (Службени
гласник Републике Србије, број 88/10) примењују се до доношења подзаконских аката у складу са Законом о транспорту опасне робе (Службени
гласник Републике Србије, број 104/16) и овим законом.
Прописи из става 1. овог члана примењују се ако нису у супротности са
одредбама овог закона.
Решења којима се издају посебне дозволе за одобравање примене одступања, а која су издата у складу са чланом 6. Закона о транспорту опасне
робе (Службени гласник Републике Србије, број 104/16), престају да важе
даном приступања Републике Србије Европској унији.
Одредбе члана 4. став 2. овог закона примењиваће се до 31. децембра
2020. године.
Члан 31.
Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу овог закона.
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Члан 32.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Републике Србије.
О акту
Структура прописа
Подзаконски акти
Верзије пречишћеног текста
Преглед гласила у PDF-у

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

441

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

6. Закон о транспорту опасног терета
Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2010, 104/2016 - др. закон, 83/2018 - др. закон.
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон је престао да важи даном почетка
примене Закона о транспорту опасне робе (Службени гласник Републике Србије, број 104/2016), односно 1. јануара 2017. године, осим одредаба
члана 37. које настављају да се примењују на транспорт опасног терета у ваздушном саобраћају, чл. 66–73, члана 84. став 1. тачка 17) и
тач. 24) –32) и став 2, члана 87. став 1. тачка 3) и тач. 11) –21) и став
2, као и члана 89. тачка 20) и тач. 34) –53) (види члан 80. Закона 104/2016-34) (текст пре измена из броја 104/2016 можете погледати са
десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").
Чл. 1-36.
Престали су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
Члан 37.
Престао је да важи (види члан 64. Закона - 83/2018-41 )
Чл. 38-65.
Престали су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
IX. ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ
Чл. 66-73.
Престали су да важе (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
Чл. 74-83.
Престали су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
Члан 84.
Новчаном казном од 600. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице-учесник у транспорту опасног терета ако:
1) -16) престале су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
17) престала је да важи (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
18) -23) престале су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
24) -32) престале су да важе (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
Престаo je да важи ранији став 2. (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
Престаo je да важи ранији став 3. (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
Чл. 85-86.
Престали су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
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Члан 87.
Новчаном казном од 300. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице-учесник у транспорту опасног терета ако:
1) -2) престале су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
3) престала је да важи (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
4) -10) престале су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
11) -21) престале су да важе (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
Престаo je да важи ранији став 2. (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
Члан 88.
Престао је да важи (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
Члан 89.
Новчаном казном од 100. 000 до 500. 000 динара или казном затвора до
30 дана казниће се за прекршај предузетник ако:
1) -19) престале су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
20) престала је да важи (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
21) -33) престале су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
34) -53) престале су да важе (види члан 64. Закона - 83/2018-41)
Чл. 90-103.
Престали су да важе (види члан 80. Закона - 104/2016-34)
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7. Закон о водама
Службени гласник Републике Србиј, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018, 95-2018 - др. закон.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређењa
Члан 1.
Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално управљање
водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и
начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог
закона, као и друга питања значајна за управљање водама.
Примена Закона
Члан 2.
Одредбе овог закона односе се на све површинске и подземне воде на
територији Републике Србије, укључујући термалне и минералне воде,
осим подземних вода из којих се могу добити корисне минералне сировине и геотермална енергија.
Одредбе овог закона односе се и на водотоке који чине или пресецају
државну границу Републике Србије, као и њима припадајуће подземне
воде, ако посебним законом није друкчије прописано.
Одредбе овог закона односе се и на речни нанос који не садржи примесе других корисних минералних сировина.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Значење појмова
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) аквифер јесте потповршински слој или слојеви стенске масе или
других геолошких средина довољне порозности и пропусности да омогући квантитативно значајан проток подземне воде или захватање значајних количина подземне воде;
1а) агломерација јесте подручје на коме су становништво и/или
производне делатности довољно концентрисани да се комуналне
отпадне воде могу прикупљати и одводити до постројења за пречишћавање отпадних вода или до крајње тачке испуштања;
2) бујични ток (у даљем тексту: бујица) јесте повремени или стални ток у коме, услед интензивних атмосферских падавина или брзог
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топљења снега, долази до нагле измене водног режима у виду високих
поплавних таласа и могућег угрожавања живота и здравља људи и њихове имовине, као и амбијентних вредности;
2а) биота јесте сав живи свет неког станишта;
3) вештачко водно тело јесте тело површинске воде, створено
људском активношћу;
4) вода за купање јесте вода коју људи користе у спортске и рекреативне сврхе, а део је водног тела површинске воде;
5) вода за пиће јесте вода намењена за људску употребу и обухвата:
(1) воду било у њеном оригиналном стању или после третмана, која
је намењена за пиће, кување, припрему хране или за друге потребе домаћинства, без обзира на њено порекло и на то да ли се доставља из
дистрибутивне мреже, јавног извора, јавног бунара, цистерне, контејнера, боца или танкова,
(2) воду која се користи у предузећима за производњу хране ради
производње, обраде, чувања или стављања на тржиште производа или
супстанци намењених за људску употребу, ако су надлежни органи
сагласни да квалитет воде не може да утиче на здравствену исправност
хране у њеном коначном облику;
6) вода за санитарно-хигијенске потребе јесте вода која се користи за одржавање личне и опште хигијене;
7) брисана је (види члан 2. Закона - 101/2016-9)
8) воде јесу све текуће и стајаће воде на површини земље и све подземне воде;
9) водни биланс јесте квантитативни и квалитативни однос расположивих и потребних количина површинских и подземних вода на
одређеном простору и у одређеном времену;
10) водни режим јесте природно и/или људским активностима
проузроковано квантитативно и/или квалитативно стање подземних и
површинских вода на одређеном простору и у одређеном времену;
11) водни ресурси јесу све површинске и подземне воде, по количини и квалитету;
12) водни систем чине све воде, водна земљишта и водни објекти
на одређеном простору;
13) водно подручје јесте област коју чини један или више суседних
речних сливова и подсливова или њихових делова на територији Републике Србије, заједно са припадајућим подземним водама, које је одређено као основна јединица за управљање водама;
14) водно тело површинске воде јесте посебан и значајан елемент
површинске воде као што је језеро, акумулација, поток, река или канал
или део потока, реке или канала;
15) водно тело подземне воде јесте посебна запремина подземне
воде унутар једног или више водоносних слојева;
16) водоток јесте корито текуће воде заједно са обалама и водом
која њиме стално или повремено тече и може бити природни (река,
бујица, поток) и вештачки (канал, просек, измештено корито);

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

445

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

17) главни колектор јесте сакупљач отпадних вода насеља, или
више насеља, којим се сакупљена вода одводи до постројења за пречишћавање отпадних вода;
18) граничне вредности емисија обухватају масу, изражену одређеним специфичним параметрима, концентрацију и/или ниво емисије
који не могу бити прекорачени у току једног или више временских периода;
19) директно испуштање у подземну воду јесте испуштање загађујуће супстанце у подземну воду без процеђивања кроз површинске и
подземне слојеве земљишта;
20) добар еколошки потенцијал јесте статус значајно измењеног
или вештачког водног тела, класификован у складу са посебним прописом;
21) добар еколошки статус јесте статус водног тела површинске
воде, класификован у складу са посебним прописом;
22) добар квантитативни статус јесте статус водног тела подземне воде који је утврђен посебним прописом;
23) добар статус површинске воде јесте статус водног тела површинске воде остварен када је његов еколошки статус и његов хемијски
статус барем „добар” у складу са посебним прописом;
24) добар статус подземне воде јесте статус водног тела подземне
воде остварен када је његов квантитативни и хемијски статус барем
„добар”, у складу са посебним прописом;
25) добар хемијски статус површинске воде јесте хемијски статус
који мора бити у складу са прописаним циљевима животне средине за
површинске воде, односно хемијски статус водног тела површинске
воде такав да концентрација загађујућих супстанци не прекорачује стандарде квалитета животне средине, у складу са посебним прописом;
26) добар хемијски статус подземне воде јесте хемијски статус
водног тела подземне воде који испуњава све прописане услове;
27) еколошки статус обухвата квалитет структуре и функционисања акватичног екосистема придруженог површинским водама, класификован у складу са посебним прописом;
28) ерозионо подручје јесте подручје на коме, услед дејства воде,
настају појаве спирања, јаружања, браздања, подривања и клижења,
земљиште које може постати подложно овим утицајима због промена
начина коришћења (сеча шума, деградација ливада, изградња објеката
на нестабилним падинама и друго), као и земљиште рудничких и
индустријских јаловишта;
29) загађивање јесте директно или индиректно уношење, као резултат људске активности, супстанци или топлоте у ваздух, воду или
земљу, а које може бити штетно по људско здравље или квалитет акватичних екосистема или сувоземних екосистема директно зависних од
акватичних екосистема (приобални екосистеми), које проузрокује штету на материјалним добрима или умањује или омета обичајна и друга
легитимна коришћења животне средине;
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30) загађујућа супстанца јесте свака супстанца која узрокује загађивање, а чија се листа утврђује посебним прописом;
31) значајно измењено водно тело јесте тело површинске воде које
је, као резултат физичких измена услед људске активности, битно
измењено по својим карактеристикама и разврстано у складу са посебним прописом;
32) извориште јесте простор (извор, део реке или језера, акумулација или њен део и аквифер или његов део) на коме се захвата вода за
разне кориснике;
33) инундационо подручје јесте појас земљишта између корита за
малу воду и граничне (поплавне) линије корита за стогодишњу велику
воду на подручју на којем нису изграђени објекти за заштиту од штетног дејства вода (неуређено инундационо подручје), односно простор
између корита за малу воду и брањене ножице објекта изграђеног за
заштиту од поплава (уређено инундационо подручје);
34) јавна канализација јесте скуп техничко-санитарних објеката и
мера, којима се обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних и атмосферских вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике-реципијенте;
35) јавни водовод јесте скуп повезаних објеката који су у функцији
захватања воде из уређеног и заштићеног изворишта, пречишћавања,
складиштења и транспорта воде за пиће дистрибутивном водоводном
мрежом до водомера корисника, који корисницима испоручује више од
10 m3/дан воде за пиће или водом за пиће снабдева више од 50 становника;
35а) јавно водоснабдевање јесте снабдевање водом за пиће из јавног водовода;
36) језеро јесте тело стајаће површинске воде;
37) квантитативни статус обухвата ниво до кога је водно тело
подземне воде угрожено директним или индиректним захватањима;
38) копнене воде јесу све стајаће или текуће воде на површини
земље и све подземне воде;
39) корито за велику воду јесте корито и простор који плави велика вода повратног периода једном у 100 година;
40) корито за малу воду (у даљем тексту: корито) јесте удубљење
кроз које теку мале и средње воде водотока, односно удубљење које је
стално покривено водама природних језера и других површинских вода;
40а) ледене поплаве су поплаве од спољних вода услед настанка
ледених баријера у речном кориту;
40б) магистрални цевовод је водни објекат, са опремом, за транспорт воде у систему водоснабдевања од водозахвата до резервоара или
мреже;
40в) матрикс јесте посебан део акватичне животне средине и то:
вода, седимент и биота;
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41) минимални одрживи проток јесте проток који се низводно од
водозахвата мора обезбедити у водотоку за опстанак и развој низводних биоценоза и задовољавање потреба низводних корисника;
41а) муљ јесу обрађени или необрађени остаци који настају у процесу пречишћавања кoмуналних отпадних вода;
42) обала јесте појас земљишта (ширине до 10 m), који се налази
непосредно уз корито водотока, језера, акумулација и других површинских вода;
43) површинске воде јесу текуће и стајаће воде на површини земље,
изузев подземних вода;
44) подземне воде јесу све воде које су испод површине земље у зони засићења и у додиру са површином земље или потповршинским
слојем;
44а) поплава јесте привремена покривеност водом земљишта које
обично није покривено водом;
45) поплаве спољним водама су поплаве настале изливањем вода
из корита водотока;
46) поплаве унутрашњим водама су поплаве од сувишних атмосферских и подземних вода;
47) поплавно подручје јесте подручје које вода повремено плави,
услед изливања водотока или сувишних унутрашњих вода;
48) приоритетне супстанце јесу супстанце издвојене између оних
које представљају значајан ризик за акватичну животну средину или за
друге преко ње, чија се листа утврђује посебним прописом. Ове супстанце обухватају и „приоритетне хазардне супстанце”, које су идентификоване као изабране приоритетне супстанце и које узрокују повећан
ризик за здравље људи или животну средину, а листа и мере које се
морају применити у вези са њима утврђује се посебним прописом;
49) расположиви ресурс подземне воде јесте средње вишегодишње
укупно прихрањивање водног тела подземне воде, умањено за средњи
вишегодишњи проток потребан за остваривање циљева еколошког
квалитета за придружене површинске воде, ради избегавања било ког
значајног погоршања еколошког статуса таквих вода и ради избегавања
било које значајне штете на одговарајућим сувоземним екосистемима;
50) река јесте тело копнене воде које највећим делом тече по површини земље, али може тећи подземно на једном делу свог тока;
51) ресурс подземних вода јесте један или више аквифера међусобно повезаних у јединствену хидрогеолошку и хидродинамичку целину;
52) реципијентом (пријемником) се сматрају природни и вештачки водотоци, језера, акумулације и земљиште, у које се испуштају
отпадне и атмосферске воде и воде из каналске мреже за одводњавање;
53) речни наноси јесу трајни или привремени наноси река и бујица
(песак, шљунак и слично), који се налазе на водном земљишту;
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54) речни слив јесте простор са кога се сав површински отицај слива мрежом водотока, а могуће и језером, са припадајућим подземним
водама према ушћу, естуару или делти реке у море;
55) подслив јесте простор са кога се сав површински отицај слива
мрежом водотока, а могуће и језером, са припадајућим подземним водама према водотоку у који се улива;
55а) сеоски водовод јесте јавни водовод који водом за пиће снабдева
сеоско насеље, а састоји се најмање од уређеног и заштићеног изворишта и дистрибутивне водоводне мреже;
56) стајаће воде јесу природна језера, рибњаци, баре, мочваре и
други „сакупљачи” вода, који имају сталан или повремен доток или
отицање текућих или подземних вода;
56а) стандард квалитета животне средине јесте концентрација
појединачне загађујуће супстанце или групе загађујућих супстанци у
води, седименту или биоти, која не може да буде прекорачена у циљу
заштите људског здравља и животне средине;
57) статус површинске воде јесте општи израз о статусу водног
тела површинске воде, а одређује га лошији од његовог еколошког статуса и његовог хемијског статуса;
58) статус подземне воде јесте општи израз о статусу водног тела
подземне воде, а одређује га лошији од његовог квантитативног статуса
и његовог хемијског статуса;
59) текуће воде јесу природни водотоци са сталним или повременим током, као и вештачки водотоци;
60) хазардне супстанце јесу супстанце или групе супстанци које су
токсичне, постојане и подложне биоакумулирању и друге супстанце
или групе супстанци које дају повод за одговарајући ниво забринутости, чија се листа утврђује посебним прописом;
60а) хидромелорациони систем чине водотоци и водни објекти којима се регулише водни режим у циљу заштите од штетног дејства унутрашњих вода (одводњавање) или наводњавање земљишта, и може
бити за одводњавање, наводњавање и двонаменски;
61) циљеви животне средине обухватају спречавање погоршања,
заштиту и унапређивање свих водних тела површинских вода и заштиту, унапређење и обнављање свих тела подземних вода, а ради остваривања доброг статуса површинских и подземних вода и заштићених
области;
62) 1 ЕС (један еквивалентни становник) је органско биоразградиво
оптерећење које има петодневну биохемијску потрошњу кисеоника
од 60 g кисеоника на дан.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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II. ВОДНО ДОБРО
Појам водног добра
Члан 4.
Водно добро, у смислу овог закона, јесу воде и водно земљиште.
Водно добро се користи на начин и под условима утврђеним овим
законом.
Јавно водно добро
Члан 5.
Воде су природно богатство и у својини су Републике Србије.
Воде и водно земљиште у јавној својини су јавно водно добро.
Јавно водно добро је неотуђиво.
Јавно водно добро се користи на начин којим се не утиче штетно на
воде и приобални екосистем и не ограничавају права других.
На јавном водном добру може се, под условима утврђеним овим законом и посебним законом, стећи право коришћења, а на водном земљишту у јавној својини и право закупа.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Подела вода
Члан 6.
Површинске воде на територији Републике Србије, према значају који
имају за управљање водама, деле се на воде I реда и воде II реда на
основу утврђених критеријума, и то: положаја водотока у односу на
државну границу, величине и карактеристике слива, режима и карактеристика водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства вода.
Влада утврђује попис вода I реда.
Међудржавне воде обавезно се сврставају у воде I реда.
Све површинскеводе које нису утврђене као воде I реда сматрају се водама II реда.
Водна тела
Члан 7.
Ради очувања или достизања доброг еколошког, хемијског и квантитативног статуса вода или њиховог доброг еколошког потенцијала, утвр-
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ђују се водна тела површинских вода, укључујући вештачка водна тела,
значајно измењена водна тела, као и водна тела подземних вода.
Водна тела површинских вода разврставају се у типове, на основу обавезних (надморска висина, географска ширина и дужина, геологија,
величина слива) и изборних (удаљеност од извора, морфолошки параметри, облик долине и друго) параметара.
За типове водних тела из става 2. овог члана одређују се референтни
услови с обзиром на биолошке елементе квалитета воде.
Министар надлежан за послове водопривреде (у даљем тексту: министар) утврђује водна тела површинских и подземних вода из става 1.
овог члана.
Министар ближе прописује референтне услове из става 3. овог члана.
Водно земљиште
Члан 8.
Водно земљиште, у смислу овог закона, јесте земљиште на коме стално
или повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки,
геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и
приобални екосистем.
Водно земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за велику воду и приобално земљиште.
Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог закона, јесте корито и појас земљишта уз корито стајаће воде, до највишег забележеног водостаја.
Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани
спруд који вода повремено плави и земљиште које вода плави услед
радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично).
Приобално земљиште
Члан 9.
Приобално земљиште, у смислу овог закона, јесте појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању
заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање водама.
Ширина појаса приобалног земљишта из става 1. овог члана је:
1) у подручју незаштићеном од поплава до 10 m;
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2) у подручју заштићеном од поплава до 50 m (зависно од величине водотока, односно заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа
према брањеном подручју.
Изузетно од става 2. овог члана Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), а на територији
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, може да
одреди и друкчију ширину приобалног земљишта, ако је то потребно
ради:
1) заштите вода, акватичних и приобалних екосистема;
2) уређења вода;
3) заштите добара посебних вредности и капиталних објеката;
4) обављања других послова од општег интереса, у складу са овим
законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Управљање водним земљиштем у јавној својини
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 9а
Под управљањем водним земљиштем у јавној својини, у смислу овог
закона, сматра се одржавање водног земљишта потребног за редовну
употребу водних објеката у јавној својини, одређивање начина коришћења водног земљишта и коришћење водног земљишта.
Водним земљиштем управља јавно водопривредно предузеће основано
за обављање водне делатности на одређеној територији (у даљем тексту: јавно водопривредно предузеће).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Намена водног земљишта
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 10.
Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са овим законом и актима донетим на основу овог закона, а посебно за:
1) изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката;
2) одржавање корита водотока и водних објеката;
3) спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту
од штетног дејства вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода.
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Осим за намене из става 1. овог члана, водно земљиште може да се,
у складу са овим законом и актима донетим на основу овог закона, користи и за:
1) изградњу и одржавање линијских инфраструктурних објеката;
2) изградњу и одржавање објеката намењених одбрани државе;
3) изградњу и одржавање бродоградилишта, као и лука, пристаништа, пловног пута и других објеката у складу са законом којим се
уређује пловидба;
4) изградњу и одржавање објеката за коришћење природних купалишта и за спровођење заштитних мера на природним купалиштима;
5) изградњу и одржавање објеката за производњу електричне енергије коришћењем водних снага;
6) обављање привредне делатности, и то:
(1) формирање привремених депонија шљунка, песка и другог материјала,
(2) изградњу објеката за које се издаје привремена грађевинска
дозвола у смислу закона којим се уређује изградња објеката,
(3) постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
за обављање делатности за које се не издаје грађевинска дозвола у смислу закона којим се уређује изградња објeката;
7) постављање привезишта за чамце, као и плутаћујег објекта у
смислу закона којим се уређују пловидба и луке;
8) спорт, рекреацију и туризам;
9) обављање пољопривредне делатности;
10) вршење експлоатације минералних сировина у складу са овим
и посебним законом.
Ако је за обављање привредне делатности из става 2. тачка 6) подтачка
(1) овог члана, неопходно пристајање бродова уз обалу, на формирање
привремених депонија шљунка, песка и другог материјала примењују
се одредбе закона којим се уређују пловидба и луке.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Давање у закуп водног земљишта у јавној својини
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Члан 10а
Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп правним лицима, предузетницима и физичким лицима за намене утврђене чланом
10. овог закона, у складу са овим законом и актима донетим на основу
овог закона.
Решење о давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној
својини доноси, односно закључује јавно водопривредно предузеће.
Изузетно од става 2. овог члана решење о давању у закуп и уговор о
закупу водног земљишта у јавној својини на територији града Београда
за постављање плутајућих објеката доноси, односно закључује надлежни орган града Београда.
Против решења из ст. 2. и 3. овог члана о давању у закуп водног земљишта може се изјавити жалба министарству, надлежном органу аутономне покрајине за закуп на територији аутономне покрајине, односно
надлежном органу града Београда за закуп на територији града Београда за постављање плутајућих објеката, у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
Члан 10б
Водно земљиште у јавној својини може се дати у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања.
Водно земљиште у јавној својини не може се давати у подзакуп.
Уговор закључен противно одредбама овог члана ништав је.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 10в
Давање у закуп водног земљишта у јавној својини ближе се уређује актом Владе.
Почетна висина закупнине по којој се водно земљиште у јавној својини
може дати у закуп не може бити испод тржишне висине закупнине на
подручју на којем се то земљиште налази.
Почетну висину закупнине из става 2. овог члана утврђује Влада.
Државним органима, односно установама, јавним агенцијама и другим
организацијама чији је оснивач Република Србија, односно аутономна
покрајина, као и јавним предузећима или другим привредним друштвима чији је оснивач, односно већински власник Република Србија,
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односно аутономна покрајина, водно земљиште се даје у закуп без накнаде.
Одредбе овог закона о давању водног земљишта у закуп не искључују
давање водног земљишта на коришћење по посебним прописима о јавно-приватном партнерству и концесијама.
Приходи од давања у закуп водног земљишта (осим за постављање плутајућих објеката) и приходи од давања у закуп водног земљишта за
постављање плутајућих објеката остварени на територији Републике
Србије приход су јавног водопривредног предузећа основаног за обављање водне делатности на одређеној територији које управља водним
земљиштем у јавној својини.
Приходи од давања у закуп водног земљишта (осим за постављање плутајућих објеката) и приходи од давања у закуп водног земљишта за
постављање плутајућих објеката остварени на територији аутономне
покрајине приход су јавног водопривредног предузећа основаног за
обављање водне делатности на одређеној територији које управља водним земљиштем у јавној својини.
Изузетно од става 6. овог члана, приходи од давања у закуп водног
земљишта за постављање плутајућих објеката остварени на територији
града Београда приход су буџета града Београда.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
Члан 10г
Рок на који се водно земљиште даје у закуп не може бити дужи од 15
година, изузев за изградњу објеката у ком случају рок не може бити
дужи од 50 година.
По престанку важности уговора о закупу из става 1. овог члана закупац
је дужан да уклони објекат са водног земљишта о свом трошку, у року
од три месеца.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 10д
У случају да више лица поднесе пријаву, односно понуду за исто водно
земљиште приоритет код давања у закуп (право пречег закупа) тог
водног земљишта у јавној својини има правно лице и предузетник који
на том водном земљишту обавља привредну делатност, уколико прихвати највишу понуђену висину закупнине.
Правно лице и предузетник достављају јавном водопривредном предузећу доказ да на водном земљишту обављају привредну делатност.
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*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Установљавање права стварне службености на водном земљишту и
водном објекту у јавној својини
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 10ђ
На водном земљишту и водном објекту у јавној својини може се установити право стварне службености за изградњу линијских инфраструктурних објеката, постављање цевовода, подземних и надземних водова,
оптичких каблова и других инсталација, колектора, водозахвата/преграде у кориту водотока, као и право службености пролаза.
Уговор којим се установљава право стварне службености на водном
земљишту и водном објекту у јавној својини закључује јавно водопривредно предузеће.
Ако се на водном земљишту и водном објекту установљава право стварне службености на захтев државних органа, односно установа, јавних
агенција и других организација чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина или на захтев јавних предузећа, односно
привредних друштава чији је оснивач, односно већински власник Република Србија, односно аутономна покрајина, право стварне службености се установљава без накнаде.
Приходи остварени од установљавања права стварне службености на
водном земљишту и водном објекту у јавној својини приход су јавног
водопривредног предузећа основаног за обављање водне делатности на
одређеној територији које закључује уговор којим се установљава право
стварне службености на водном земљишту и водном објекту у јавној
својини.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
Одређивање граница водног земљишта
Члан 11.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, одређује границе водног земљишта.
Водно земљиште из става 1. овог члана уписује се у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима.
Границе водног земљишта уносе се и у просторне (просторни план јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

456

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

и регионални просторни план) и урбанистичке планове (план генералне регулације, генерални урбанистички план и план детаљне регулације).
Министар ближе прописује начин одређивања граница водног земљишта.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Право прече куповине водног земљишта
Члан 12.
Република Србија има право прече куповине водног земљишта.
Аутономна покрајина има право прече куповине водног земљишта на
вештачким водотоцима (каналима) на којима има право јавне својине.
Власник који намерава да прода водно земљиште дужан је да то земљиште прво понуди надлежном органу Републике Србије, односно аутономне покрајине.
Понуда из става 3. овог члана мора да садржи податке о водном земљишту (број катастарске парцеле, површину, културу и друго), цену и
остале услове продаје.
Ако орган из става 3. овог члана не прихвати понуду, власник може
водно земљиште продати другоме, али не под повољнијим условима за
купца.
Ако се орган из става 3. овог члана не изјасни о понуди у року од 30
дана, сматраће се да је одбио понуду.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
III. ВОДНИ ОБЈЕКТИ
Појам
Члан 13.
Водни објекти, у смислу овог закона, јесу грађевински и други објекти,
који заједно са уређајима који им припадају чине техничку, односно
технолошку целину, а служе за обављање водне делатности (у даљем
тексту: водни објекти).
Водни објекти су добра од општег интереса, осим објеката које су правна и физичка лица изградила за своје потребе.
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Подела
Члан 14.
Према намени водни објекти се деле на водне објекте за:
1) уређење водотока;
2) заштиту од поплава, ерозије и бујица;
3) заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање;
4) коришћење вода;
5) сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту
вода;
6) мониторинг вода.
Водни објекти за уређење водотока
Члан 15.
Водни објекти за уређење водотока су: обалоутврде, преграде, прагови, напери и други објекти у речном кориту, намењени његовој стабилизацији и побољшању режима течења (у даљем тексту: регулациони
објекти), као и вештачка речна корита (канали, просеци, измештена
речна корита).
Водни објекти за заштиту од поплава, ерозије и бујица
Члан 16.
Водни објекти за заштиту од поплава (у даљем тексту: заштитни водни
објекти) су: главни, секундарни и летњи насипи са припадајућим објектима (уставе, црпне станице), кејски и одбрамбени зидови, растеретни
и латерални канали, као и бране са акумулацијама и ретензијама са
припадајућим објектима за одбрану од поплава и други објекти за заштиту од поплава.
Саставним делом насипа за одбрану од поплава из става 1. овог члана
сматра се и заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом (заштитне шуме) у инундационом подручју, у ширини 50 m поред насипа,
одводни канали паралелни насипу у брањеном подручју, на удаљености
од 10 m до 50 m од ножице насипа (зависно од карактеристика водотока и објекта), као и сервисни путеви у брањеном подручју за спровођење одбране од поплава.
Водни објекти за заштиту од ерозије и бујица су: преграде, уставе, регулација доњих токова бујица, обалоутврде, биотехнички објекти и други
објекти за заштиту од ерозије и бујица.
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Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода –
одводњавање
Члан 17.
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода –
одводњавање су објекти:
1) основне каналске мреже за одводњавање: главни и сабирни
одводни канали у које се сливају воде из хидромелиорационог система
или његовог дела, са објектима и уређајима на њима у функцији
одводњавања или одржавања ( пропусти на каналима, сифони, степенице, брзотоци, уставе, црпне станице и слично) и главне црпне станице и уставе за одвођење вода из система у реципијент (природни, односно вештачки водоток);
2) детаљне каналске мреже за одводњавање: детаљни канали за
непосредно прикупљање воде са пољопривредних и других површина и
њихово одвођење у основну каналску мрежу, као и објекти на детаљним
одводним каналима (пропусти, сифони, степенице, брзотоци, уставе,
црпне станице и слично).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Водни објекти за коришћење вода
Члан 18.
Водни објекти за коришћење вода су објекти:
1) за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе –
водозахвати (бунари, каптаже, захвати из водотока, канала, језера и
бране са акумулацијама), постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају;
2) за наводњавање: захвати из водотока, канала, језера, подземних
вода и бране са акумулацијама, главни канали и секундарна мрежа и
објекти и уређаји који им припадају;
3) за производњу хидроелектричне енергије и друге намене – бране са акумулацијама, доводни и одводни канали и уређаји који им припадају;
4) за узгој риба – рибњаци;
5) за пловидбу – објекти којима се обезбеђује сигурност пловидбе у
пловном путу на каналима за наводњавање и одводњавање и бродске
преводнице на њима.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних
вода и заштиту вода
Члан 19.
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода
и заштиту вода су: главни колектори, постројења за пречишћавање
отпадних вода, постројења за прераду отпадних муљева, постројења за
прераду процедних вода санитарних депонија чврстог отпада, испусти
из постројења у пријемник (реципијент) и други припадајући уређаји,
као и бране са акумулацијама за побољшање квалитета вода.
Водни објекти за мониторинг
Члан 20.
Водни објекти за мониторинг вода су: лимниграфи, водомерне летве,
водомери, специјални преливи, пијезометарске бушотине, нивомери и
други уређаји којима се прикупљају подаци о стању нивоа, количини и
квалитету површинских и подземних вода.
Изградња, одржавање и упис у јавне књиге
Члан 21.
Брисан је (види члан 12. Закона - 101/2016-9)
Санација водног објекта
Члан 22.
Брисан је (види члан 12. Закона - 101/2016-9)
Управљање водним објектима
Члан 23.
Под управљањем водним објектима у јавној својини, у смислу овог закона, сматра се изградња, реконструкција, санација и одржавање (редовно и инвестиционо) водних објеката на водном земљишту, вршење
права инвеститора у име Републике Србије, односно аутономне покрајине, унапређивање, чување и старање о њиховом наменском коришћењу.
Јавно водопривредно предузеће управља водним објектима за уређење
водотока и за заштиту од поплава на водама I реда и водним објектима
за одводњавање, који су у јавној својини.
Поред објеката из става 2. овог члана, јавно водопривредно предузеће
управља и бранама са акумулацијама, водним објектима за заштиту од
ерозија и бујица на сливовима акумулација, преводницама на канали-
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ма и системима за наводњавање који су у јавној својини, осим објеката
која су правна лица изградила за своје потребе.
Јавно водопривредно предузеће одговара за управљање водним објектима из ст. 2. и 3. овог члана до висине средстава предвиђених годишњим програмом управљања из члана 42. став 1. овог закона.
Водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама
II реда и водним објектима за заштиту од ерозије и бујица, осим водних
објеката за заштиту од ерозије и бујица из става 3. овог члана, који су у
јавној својини, управља јединица локалне самоуправе на чијој се територији објекти налазе.
Правно лице, предузетник и физичко лице које је за своје потребе
изградило водне објекте дужно је да њима управља и да их одржава у
складу са овим законом и посебним законима.
Министар прописује начин одржавања водних објеката из ст. 2, 3. и 5.
овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
IV. ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА
Појам, надлежност и начела
Појам и надлежност
Члан 24.
Интегрално управљање водама (у даљем тексту: управљање водама), у
смислу овог закона, чини скуп мера и активности усмерених на одржавање и унапређење водног режима, обезбеђивање потребних количина
вода захтеваног квалитета за различите намене, заштиту вода од загађивања и заштиту од штетног дејства вода.
Управљање водама је у надлежности Републике Србије.
Управљање водама Република Србија остварује преко Министарства и
других надлежних министарстава, органа аутономне покрајине, органа
јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа.
Начела
Члан 25.
Управљање водама заснива се на:
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1) начелу одрживог развоја– управљање водама мора се одвијати
тако да се потребе садашњих генерација задовољавају на начин којим
се не угрожава могућност будућих генерација да задовоље своје потребе, односно мора се обезбедити коришћење вода засновано на дугорочној заштити расположивих водних ресурса, по количини и квалитету;
2) начелу целовитости – процеси у природи, чија је значајна компонента вода, као и повезаност и међузависност акватичних и приобалних екосистема, морају се поштовати;
3) начелу јединства водног система – управљање водама у оквиру
јединственог водног простора мора се одвијати у складу са развојем
Републике Србије, у циљу постизања максималних економских и социјалних ефеката на правичан начин и уз уважавање међународних споразума;
4) начелу обезбеђивања заштите од штетног дејства вода – становништво и његова имовина морају се штитити од вода, уз уважавање
законитости природних процеса и заштите природних вредности, као и
економске оправданости ове заштите;
5) начелу „корисник плаћа” – свако ко користи водно добро и водни објекат, односно водни систем, као добро од општег интереса, дужан
је да за његово коришћење плати реалну цену;
6) начелу „загађивач плаћа” – свако ко својим активностима проузрокује загађење воде дужан је да сноси трошкове мера за отклањање
загађења;
7) начелу учешћа јавности – јавност има право на информације о
стању вода и раду надлежних органа у области вода, као и на укључење
у процесе припреме и доношења планова управљања водама и контроле њиховог извршења;
8) начелу уважавања најбољих доступних техника– при управљању водама морају се примењивати најбоље познате и доступне технике,
које представљају најнапреднија достигнућа у одређеним областима.
1. Територијалне основе за управљање водама
Јединствен водни простор
Члан 26.
Територија Републике Србије представља јединствен водни простор за управљање водама и обухвата:
1) део слива Црног мора – слив реке Дунав;
2) део слива Егејског мора – подсливови Пчиње, Лепенца и Драговиштице;
3) део слива Јадранског мора – слив Белог Дрима и подслив Плавске реке.
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Слив реке Дунав обухвата подслив Саве, са Дрином и Колубаром,
подслив Тисе, подслив Велике, Јужне и Западне Мораве са Ибром, подслив Тамиша и других банатских водотока, део непосредног слива реке
Дунав, с Млавом, Пеком, Поречком реком и Тимоком на територији
Републике Србије.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине одређује границе подсливова из ст. 1. и 2.
овог члана.
Водна подручја
Члан 27.
Водна подручја на територији Републике Србије су:
1) водно подручје Сава;
2) водно подручје Дунав;
3) водно подручје Морава;
4) водно подручје Ибар и Лепенац;
5) водно подручје Бели Дрим.
Водно подручје Сава обухвата део подслива Босут, фрушкогорских водотока, део подслива Саве, подслив Колубаре и подслив Дрине.
Водно подручје Дунав обухвата део речног слива реке Дунав, делове
подсливова Тисе, Тамиша и других банатских водотока, подсливове Млаве, Пека и Поречке реке и део подслива реке Тимок.
Водно подручје Морава обухвата подслив реке Велике Мораве и делове
подсливова Западне Мораве и Јужне Мораве.
Водном подручју Морава прикључују се и подсливови Пчиње и Драговиштице.
Водно подручје Ибар и Лепенац обухвата подсливове Ибра и Лепенца.
Водном подручју Ибар и Лепенац прикључујe се река Лепенац (део међународног водног подручја реке Вардар).
Водно подручје Бели Дрим обухвата подслив Белог Дрима.
Водном подручју Бели Дрим се прикључује и подслив Плавске реке.
Водна подручја из става 1. тач. 1) до 4) овог члана део су међународног
водног подручја Дунав, изузев Пчиње и Лепенца, који су део међународног водног подручја реке Вардар и Драговиштица, која је део међународног водног подручја реке Струме.
Влада, на предлог Министарства, одређује границе водних подручја из
става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

463

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Водне јединице
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 27а
Водна подручја деле се на водне јединице, као основне територијалне
јединице за обављање оперативних послова у управљању водама, на
основу утврђених критеријума, и то: карактеристика водног подручја са
аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од штетног дејства
вода, изграђености водних објеката за заштиту од поплава и хидромелиорационих система и граница јединица локалне самоуправе.
Оперативни послови из става 1. овог члана нарочито обухватају одржавање водних објеката и спровођење одбране од поплава.
Предлог водних јединица, укључујући и њихове границе, припрема
јавно водопривредно предузеће.
Министар одређује водне јединице и њихове границе.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Мелиорационо подручје
Члан 28.
Мелиорационо подручје је део водног подручја на коме
се хидромелиорационим системима за одводњавање и наводњавање
уређује водни режим земљишта и побољшавају услови за његово коришћење.
Мелиорационо подручје обухвата:
1) пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште, земљиште
под путевима и друго земљиште са којег се, системима за одводњавање,
омогућава брже и погодније отицање сувишне воде;
2) пољопривредно, шумско и грађевинско земљиште, земљиште
под путевима и друго земљиште са којег дотиче вода на земљиште које
се, системима за одводњавање, штити од сувишне воде;
3) пољопривредно, шумско и друго земљиште за које се, системима за наводњавање, доводи вода за наводњавање.
Министарство одређује мелиорационо подручје и његове границе.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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2. Планска документа за управљање водама
Врсте
Члан 29.
Планска документа за управљање водама су:
1) Стратегија управљања водама на територији Републике Србије;
2) план управљања водама;
3) годишњи програм управљања водама;
4) планови којима се уређује заштита од штетног дејства вода, и то:
план управљања ризицима од поплава, општи и оперативни план за
одбрану од поплава, као и планови којима се уређује заштита вода
(план заштите вода од загађивања и програм мониторинга).
3. 1. Стратегија управљања водама
Садржина Стратегије
Члан 30.
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије (у
даљем тексту: Стратегија) је плански документ којим се утврђују дугорочни правци управљања водама.
Стратегија нарочито садржи:

ји;

1) оцену постојећег стања управљања водама;
2) циљеве и смернице за управљање водама;
3) мере за остваривање утврђених циљева управљања водама;
4) пројекцију развоја управљања водама.
Оцена постојећег стања управљања водама обухвата:
1) оцену стања водних ресурса и водног режима у Републици Срби-

2) постојеће стање водних објеката и система;
3) актуелна правна и институционална решења у области управљања водама.
Циљеви и смернице за управљање водама одређују:
1) циљеве управљања водама и одрживог развоја;
2) смернице за одржавање и унапређење водног режима;
3) приоритете за постизање циљева у управљању водама и унапређењу водног режима, у складу са одрживим развојем;
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4) смернице за коришћење вода, заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода, укључујући и случајеве када се подслив налази на више водних подручја;
5) смернице за реализацију међународних споразума који се односе на управљање водама;
6) основне одреднице мониторинга и информационог система за
остварење управљања водама на територији Републике Србије.
Мере за остваривање утврђених циљева управљања водама јесу:
1) планирање и спровођење планова;
2) начин финансирања;
3) припрема инвестиција и инвестирање;
4) одржавање;
5) надзор.
Пројекцијом развоја управљања водама у Републици Србији утврђују се:
1) потребе за водом и могућност да се обезбеди довољна количина
воде одређеног квалитета за различите намене;
2) оквирни водни биланс;
3) активности, средства и рокови за достизање циљева из става 2.
тачка 2) овог члана, у коришћењу вода, заштити вода и заштити од
штетног дејства вода и приоритети;
4) финансирање изградње и реконструкције водних објеката и
система и других послова од општег интереса од значаја за Републику
Србију, аутономну покрајину и јединицу локалне самоуправе;
5) мере економске политике, извори средстава и динамика улагања за достизање утврђених циљева управљања водама;
6) потребни стручни и други капацитети за достизање утврђених
циљева управљања водама;
7) остале мере за достизање утврђених циљева управљања водама.
Доношење и новелирање Стратегије
Члан 31.
Стратегију доноси Влада, на предлог Министарства, за период од најмање десет година.
По истеку шест година од дана доношења Стратегије, преиспитују се
решења утврђена Стратегијом и по потреби врши допуна подлога, као и
измена и допуна решења садржаних у Стратегији.
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Министарство прати реализацију Стратегије и ако се у току спровођења
Стратегије битно измене околности, предлаже њено усклађивање и пре
истека рока из става 2. овог члана.
Акциони план
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 31а
Стратегија се реализује акционим планом који, на предлог Министарства, доноси Влада на период од пет година.
Акциони план из става 1. овог члана садржи активности неопходне за
реализацију Стратегије, рокове за реализацију планираних активности,
као и органе, организације и јавна предузећа надлежна за реализацију
тих активности.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Међусобна усаглашеност
Члан 32.
Стратегије и програми који се доносе на нивоу Републике Србије у
области просторног развоја, одрживог развоја, одрживог коришћења
природних ресурса и добара, заштите животне средине и други стратешки документи међусобно се усаглашавају.
3. 2. План управљања водама
Садржина плана управљања
Члан 33.
План управљања водама на водном подручју доноси се, у складу са
Стратегијом, за слив реке Дунав, као и за водна подручја (у даљем тексту: план управљања водама). Посебан део плана управљања водама за
водно подручје из члана 27. став 1. тачка 3) овог закона представља
план управљања водама за део слива Егејског мора из члана 26. став 1.
тачка 2) овог закона који се односи на Пчињу и Драговиштицу.
План управљања водама нарочито садржи:
1) генерални опис карактеристика простора из става 1. овог члана
за који се ради план управљања водама, што укључује израду карата са
назнаком положаја и граница водних тела површинских вода, картирање екорегиона и типова водних тела површинских вода и израду карата са назнаком положаја и граница водних тела подземних вода;
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2) приказ значајних утицаја људских активности на статус површинских и подземних вода, укључујући процену загађивања од концентрисаних и расутих загађивача, као и преглед коришћења земљишта, процену притисака на квантитативни статус воде и њено захватање;
3) карте угрожених подручја;
4) карту осматрачке (мониторинг) мреже и картографски приказ
резултата осматрања који укључује еколошки и хемијски статус површинских вода и хемијски и квантитативни статус подземних вода и
заштићених области, као и могућа одступања од утврђених рокова за
реализацију плана управљања водама;
4а) мониторинг наноса;
5) листу циљева животне средине у погледу површинских и подземних вода и заштићених области, укључујући и случајеве у којима се
примењује продужење рока за достизање циљева и мање строги циљеви заштите за одређена водна тела;
6) водни биланс;
6а) биланс наноса;
7) листу водних тела која се користе за снабдевање водом за пиће, а
код којих је просечно захватање воде веће од 10 m3/дан, или служе за
снабдевање водом за пиће више од 50 становника, односно која се планирају за такво коришћење;
8) приказ агломерација већих од 2000 ЕС;
9) резиме регистра заштићених области, са картом на којој је означен положај заштићених области и наведеним прописима према којима су те области проглашене као заштићене;
10) приказ усвојеног програма радова и мера и начин на који ће
утврђени циљеви бити остварени у области заштите од штетног дејства
вода, заштите вода (укључујући и мере за заустављање трендова сталних и значајних погоршања статуса подземних вода и њихов преокрет, мере заштите којима је циљ примена мањег степена пречишћавања у производњи воде за пиће, забрана уношења и контрола емисије
загађења, забрана и случајеви за које је дозвољено директно испуштање загађења у подземне воде, спречавање и смањење утицаја акцидентних загађења и друго) и уређења и коришћења вода (обезбеђења воде
за пиће и друге потребе, заштите изворишта намењених за људску
потрошњу у будућности, контроле над захватањем и акумулисањем
воде, укључујући и забране коришћења вода, економске цене коришћене воде и друго);
10а) утврђене граничне вредности за подземне воде у складу са
прописом којим се утврђују граничне вредности загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање;
10б) резиме процене хемијског статуса подземне воде у складу са
правилником који уређује параметре еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметре хемијског и квантитативног статуса
подземних вода;
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10в) резиме начина процене тренда на појединачним тачкама мониторинга унутар тела или групе тела подземних вода, на основу које је
утврђено да су та тела подложна значајном и сталном узлазном тренду
концентрације неке загађујуће супстанце или преокрету тог тренда у
складу са тачком 4) овог члана и резиме разлога на основу којих су
утврђене почетне тачке за преокрет тренда;
11) додатне мере за достизање утврђених циљева животне средине;
12) списак детаљнијих програма и планова управљања водама за
поједине подсливове, проблематику или типове вода, укључујући и њихов садржај;
13) приказ економске анализе коришћења и заштите вода и заштите од вода, спроведене уз примену начела „корисник плаћа” и „загађивач плаћа”;
14) приказ приоритета, динамике и начина обезбеђења средстава
за реализацију предвиђених радова и мера, укључујући и могућност да
се за неке предвиђене мере не обезбеђују средства;
15) приказ предузетих мера јавног информисања, њихове резултате
и промене плана које су из њих проистекле;
16) листу надлежних институција у области управљања водама, са
простором који обухватају, одговорношћу, статусом;
17) поступке за прибављање основне документације и информација, а нарочито детаље о усвојеним контролним мерама за концентрисане изворе загађења и обезбеђење да хидроморфолошки услови водних
тела буду у складу са постизањем захтеваног еколошког статуса или
доброг еколошког потенцијала код вештачких и значајно измењених
водних тела, као и детаље о подацима мониторинга;
18) преглед обавеза преузетих међународним споразумима који се
односе на управљање водама и начин њиховог остваривања, као и јединствен план управљања речним сливом када се водно подручје простире кроз више држава;
19) принципе успостављања водног информационог система за обезбеђење управљања водама на водном подручју, односно подсливу.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Доношење плана управљања водама
Члан 34.
План управљања водама за слив реке Дунав припрема Министарство.
План управљања водама за водна подручја из члана 27. став 1. овог закона припремају јавна водопривредна предузећа, свако за територију
на којој обавља водну делатност.
Влада, на предлог Министарства, доноси план управљања водама за
слив реке Дунав и за водна подручја из члана 27. став 1. овог закона.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Новелирање плана управљања водама
Члан 35.
По истеку периода од шест година од дана доношења плана управљања, врши се његово новелирање.
Новелирани план из става 1. овог члана, поред елемената које садржи
план управљања водама, садржи и:
1) резиме промена од дана доношења плана управљања водама који се
новелира, као и продужавања рокова за достизање циљева животне
средине и промене у листама граничних вредности загађујућих материја у подземним водама;
2) процену напредовања у постизању циљева животне средине, као и
картографски приказ резултата мониторинга за претходни период и
објашњење за сваки од циљева који није постигнут;
3) разлоге због којих планиране мере нису предузете;
4) приказ додатних мера за достизање утврђених циљева животне средине;
5) приказ граница квантификације примењених метода анализа и
информације о карактеристикама тих метода у односу на минималне
критеријуме утврђене прописом којим се уређују техничке спецификације за хемијске анализе и анализе потребне за мониторинг статуса
вода;
6) резултате и утицаје мера предузетих ради спречавања хемијског загађења површинских вода.
План из става 2. овог члана доноси се по поступку и на начин доношења плана управљања водама.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Одступања од утврђених рокова за реализацију плана управљања
водама
Члан 36.
Ако се у току реализације плана управљања водама, мониторингом или
на други начин утврди да се, због промена водног тела услед човековог
деловања или више силе, за поједина водна тела не могу у планираном
року и на планирани начин остварити циљеви који се односе на постизање доброг стања или доброг еколошког потенцијала, орган надлежан
за доношење тог плана, налаже следеће мере:
1) испитивање узрока који су довели до таквог стања;
2) преиспитивање важећих дозвола и лиценци, издатих у складу са овим законом;
3) разматрање програма мониторинга и вршење његових измена;
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4) усвајање додатних мера за постизање утврђених циљева.
Орган надлежан за доношење плана управљања водама, уз претходно
прибављену сагласност Министарства и министарства надлежног за
послове заштите животне средине, по спроведеном поступку из става 1.
овог члана, може за поједина водна тела, утврдити да се:
1) продужи рок за постизање циљева, ако би постизање циљева у предвиђеним роковима било технички неизводљиво, непримерено скупо,
или природни услови не дозвољавају благовремено побољшање статуса
водног тела;
2) привремено не оствари добар статус вода или добар еколошки потенцијал, ако је до погоршања стања дошло услед природне катастрофе, односно више силе коју није било могуће предвидети;
3) одреде мање строги циљеви ако је водно тело, услед људских активности или природних услова, тако промењено да би остваривање задатих циљева било неизводљиво или непримерено скупо.
Мање строги циљеви из става 2. тачка 3) овог члана не смеју да угрозе
постизање циљева који се односе на добар статус површинских и подземних вода и добар еколошки потенцијал у другим водним телима
унутар истог водног подручја или подслива.
Стратешка процена утицаја на животну средину
Члан 37.
За Стратегију, план управљања водама и за посебан план управљања
водама обавезна је израда стратешке процене утицаја на животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине.
Учешће јавности у припреми плана управљања водама
Члан 38.
Министарство, односно јавно водопривредно предузеће које припрема
план управљања водама дужно је да обезбеди активно учешће јавности
у процесу припреме и доношења тог плана.
Министарство, односно јавно водопривредно предузеће писаним путем
обавештава Националну конференцију за воде, а путем средстава јавног информисања и ширу јавност о:
1) почетку припреме или новелирања плана управљања водама, најмање три године пре почетка периода на који се план односи;
2) стању израде плана управљања водама и значајнијим проблемима
на посматраном водном подручју, најкасније две године пре почетка
периода на који се план односи.
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Обавештење о почетку припреме или новелирања плана управљања
водама обухвата оквирни садржај плана, консултације које треба извршити, термине припреме и усвајања плана и адресу надлежног органа
од кога се могу добити додатне информације.
Министарство, односно јавно водопривредно предузеће које је припремило план управљања водама дужно је да нацрт плана објави, најмање годину дана пре почетка периода на који се план односи.
Нацрт плана се јавно излаже у просторијама Министарства и јавног
водопривредног предузећа и на њиховом веб-сајту.
Поступак по примедбама
Члан 39.
Примедбе на документа која се излажу јавности достављају се Министарству, односно јавном водопривредном предузећу, у року од шест
месеци од дана када су та документа стављена на јавни увид.
Министарство, односно јавно водопривредно предузеће дужно је
да достављене примедбе размотри и да се о тим примедбама изјасни у
року од 30 дана од дана њиховог пријема.
Програм мера
Члан 40.
Ради остваривања циљева утврђених Стратегијом, планом управљања
водама за водна подручја из члана 27. став 1. овог закона и планом
управљања водама за слив реке Дунав, Влада, на предлог Министарства, доноси програм мера.
Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 21. Закона - 101/2016-9)
Програм мера из става 1. овог члана нарочито садржи мере које се
односе на:
1) уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштиту вода.
Мере које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода су мере које се односе на:
1) уређење водотока и заштиту од поплава;
2) заштиту од ерозије и бујица;
3) заштиту од унутрашњих вода;
4) потребан обим изградње водних објеката и приоритете њихове
реализације.
Мере које се односе на уређење и коришћење вода су мере које се
односе на:
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1) очување водних количина, укључујући и мере контроле захваћених количина;
2) вештачко обогаћивање или повећање запремине подземних издани, укључујући и мере контроле количина и квалитета вода коришћених у те сврхе;
3) обезбеђивање да хидроморфолошки услови водних тела буду у
складу са постизањем захтеваног еколошког статуса или доброг еколошког потенцијала вештачких и значајно измењених водних тела;
4) рационално и економски исплативо коришћење вода;
5) повраћај трошкова коришћења вода.
Мере које се односе на заштиту вода су мере:
1) којима се квалитет вода штити и унапређује, укључујући и додатне мере за постизање циљева утврђених у Стратегији;
2) које су утврђене прописима из области заштите животне средине, природе и здравља;
3) које су утврђене прописима из области пољопривреде, рибарства и друго;
4) које се односе на преокрет трендова концентрације загађујућих
супстанци, група загађујућих супстанци или индикатора загађења у
телу или групи тела подземне воде;
5) за спречавање уноса свих хазардних супстанци у подземне воде,
мере неопходне за ограничење уноса осталих загађујућих супстанци у
подземне воде тако да уноси не узрокују погоршање квалитета или значајне и сталне узлазне трендове концентрација загађујућих материја у
подземним водама, осим када је другачије уређено посебним прописом.
Поред мера из става 2. овог члана, програм мера може да садржи и друге мере, којима се обезбеђује смањење неповољног утицаја на воде и
акватични и приобални екосистем, подстиче рационално коришћење и
заштита вода, спроводи едукација становништва, врши стручни и научноистраживачки рад у области вода и друго.
За водно тело подземних вода које је класификовано као тело доброг
хемијског статуса у случају када су прекорачене граничне вредности
загађујућих супстанци на једном или више мерних места у складу са
прописом којим се утврђују параметри еколошког и хемијског статуса
површинских вода и хемијског и квантитативног статуса подземних
вода, програм мера може да садржи и друге мере, којима се обезбеђује
заштита екватичних и копнених екосистема и људске употребе подземних вода који су зависни од датог дела тела подземне воде представљеног тим мерним местима.
Влада врши преиспитивање програма мера и по потреби новелирање
сваке шесте године, рачунајући од дана његовог доношења.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Посебан план управљања водама
Члан 41.
За реализацију Стратегије може се, поред плана управљања водама, за
поједина питања управљања водама, или за подсливове из члана 27.
овог закона, као делова водног подручја, донети посебан план управљања водама, који нарочито садржи: разлоге доношења, обухваћени
простор, приказ радова и мера из плана управљања водама чији је део
простор обухваћен посебним планом, детаљније анализе и предлоге
радова и мера којима се посебан план извршава.
За подсливове који се налазе на територији два водна подручја доноси
се један посебан план управљања водама.
Влада, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, доноси посебан план из ст. 1. и 2. овог члана, за период од
шест година.
Посебан план управљања водама припрема јавно водопривредно предузеће.
Посебан план управљања водама мора бити у складу са планом управљања водама на водном подручју на коме се водоток, односно подслив
налази.
Министар ближе прописује садржину плана из става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
3. 3. Годишњи програм управљања водама
Члан 42.
Годишњи програм управљања водама (у даљем тексту: годишњи програм) је плански документ којим се одређују водни објекти, врста и обим радова, односно послова који се финансирају у периоду за који се
годишњи програм доноси, висина средстава за реализацију радова,
односно послова, висина учешћа и друга питања везана за изградњу,
реконструкцију, санацију и одржавање водних објеката и за обављање
послова који се, у смислу овог закона, сматрају пословима од општег
интереса.
Годишњи програм мора бити у складу са Стратегијом и планом управљања водама.
Влада, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, доноси годишњи програм.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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3. Водна делатност
Појам
Члан 43.
Водна делатност јесте делатност од општег интереса.
Водна делатност обухвата:
1) уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода;
2) уређење и коришћење вода;
3) заштиту вода од загађивања.
Водна делатност обавља се на начин којим се обезбеђује одрживо коришћење вода, штити и побољшава акватични и приобални екосистем,
смањују неповољни утицаји поплава и суша и смањују штетне последице глобалних климатских промена.
4. 1. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода
4. 1. 1. Уређење водотока

Члан 44.
Уређење водотока, у смислу овог закона, обухвата:
1) изградњу и одржавање водних објеката за уређење водотока;
2) извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока и повећавању, односно одржавању његове пропусне моћи за
воду, лед и нанос.
4. 1. 2. Заштита од штетног дејства вода
Заштита од штетног дејства вода и управљање ризицима
Члан 45.
Заштита од штетног дејства вода обухвата мере и радове за заштиту од
поплава спољним и унутрашњим водама и од леда (у даљем тексту:
заштита од поплава), заштиту од ерозије и бујица и отклањање последица таквог деловања вода.
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе обезбеђују заштиту од штетног дејства вода, у складу са овим законом и посебним законима.
Управљање ризицима од штетног дејства вода обухвата: израду
прелиминарне процене ризика од поплава, израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава, општег и оперативних планова
одбране од поплава, спровођење редовне и ванредне одбране од поплава и заштиту од ерозије и бујица.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Угрожено подручје
Члан 46.
Ради обезбеђења заштите од штетног дејства вода утврђују се у
угрожена подручја и то:
1) подручје које је угрожено услед поплава (у даљем тексту:
поплавно подручје);
2) подручје које је угрожено услед ерозије водом (у даљем тексту:
ерозионо подручје).
Прелиминарна процена ризика од поплава
Члан 47.
Прелиминарна процена ризика од поплава израђује се за територију
Републике Србије и нарочито садржи:
1) карте водних подручја у одговарајућој размери, са унетим границама подсливова, са приказом топографије и начина коришћења земљишта;
2) опис поплава из прошлости које су имале значајније штетне
последице на здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности и вероватноћу појаве сличних догађаја у будућности, које би могле имати сличне последице;
3) процену потенцијалних штетних последица будућих поплава на
здравље људи, животну средину, културно наслеђе и привредне активности, узимајући у обзир топографске, хидролошке и геоморфолошке
карактеристике и положај водотока, укључујући поплавна подручја,
ефекат постојећих објеката за одбрану од поплава, положај насељених
места и индустријских зона, планове дугорочног развоја и климатске
промене од утицаја на појаву поплава.
Прелиминарну процену ризика од поплава израђује Министарство.
Преиспитивање, а по потреби новелирање прелиминарне процене ризика од поплава врши Министарство, по истеку шест година од дана
њене израде. Министар утврђује методологију за израду прелиминарне
процене ризика од поплава.
Карте угрожености и карте ризика од поплава
Члан 48.
Карта угрожености и карта ризика од поплава израђује се за поплавна
подручја на којима постоје или се могу јавити значајни ризици од
поплава.
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Карта угрожености од поплава садржи податке о границама поплавног
подручја за поплаве различитог повратног периода, дубини или нивоу
воде и, по потреби, брзини или протоку воде.
Карта ризика од поплава садржи податке о могућим штетним последицама поплава на здравље људи, животну средину, културно наслеђе,
привредну активност и друге информације од значаја за управљање
ризиком од поплава.
Карту угрожености и карту ризика од поплава израђује јавно водопривредно предузеће.
Преиспитивање, а по потреби новелирање карте угрожености и карте
ризика од поплава врши јавно водопривредно предузеће, по истеку
шест година од дана њихове израде.
Границе поплавних подручја уносе се и у просторне (просторни план
јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене и регионални просторни план) и урбанистичке (план генералне регулације, генерални урбанистички план и план детаљне регулације)
планове, а катастарске парцеле у тим зонама воде се у водном информационом систему.
Министар утврђује методологију за израду карата из става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
План управљања ризицима од поплава
Члан 49.
Планом управљања ризицима од поплава обезбеђује се управљање ризицима смањивањем могућих штетних последица поплава на здравље
људи, животну средину, културно наслеђе и привредну активност.
План из става 1. овог члана доноси се за територију Републике Србије и
за водна подручја.
План из става 1. овог члана израђује се на основу карте угрожености и
карте ризика од поплава, по методологији која садржи: циљеве управљања ризицима од поплава и мере за њихово постизање, приоритете и
начин спровођења плана управљања ризицима од поплава, надлежна
правна лица и средства потребна за спровођење плана управљања ризицима од поплава, начин усклађивања са планом управљања водама и
укључење јавности.
Доношење плана управљања ризицима од поплава
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Члан 50.
План управљања ризицима од поплава доноси се по поступку и на начин доношења плана управљања водама.
Преиспитивање и новелирање плана управљања ризицима од поплава
Члан 51.
Преиспитивање и новелирање плана управљања ризицима од поплава
за територију Републике Србије врши Министарство, а за водно подручје јавно водопривредно предузеће, по истеку шест година од дана његовог доношења.
Доношење новелираног плана управљања ризицима од поплава спроводи се по поступку за доношење плана управљања ризицима од
поплава.
4. 1. 2. 1. Заштита од поплава
Мере и радови
Члан 52.
Ради заштите од поплава, обезбеђује се планирање, изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање водним објектима за заштиту од поплава и водним објектима за одводњавање, уређење водотока, заштита и унапређење природних ретензионих простора и извођење других превентивних радова и мера, спровођење одбране од поплава и извођење радова на отклањању последица поплава, и то: хитних
интервентних радова на водним објектима и кориту за велику воду током и непосредно након спровођења одбране од поплава.
Мере и радови из става 1. овог члана могу се спроводити и изван угроженог подручја ако се тиме смањује штетно дејство вода.
Мерама и радовима из ст. 1. и 2. овог члана не смеју се погоршавати
услови заштите од поплава низводно и узводно од места на коме су мере и радови предузети.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Одбрана од поплава
Члан 53.
Одбрана од поплава обухвата одбрану од великих вода (спољних и унутрашњих) и нагомилавања леда.
Одбрана од поплава може бити редовна и ванредна.
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Одбрана од поплава се проглашава:
1) на речној деоници, када водостај достигне коте прописане оперативним планом одбране од поплава, а очекује се даљи пораст водостаја када су у зависности од услова стварања, покретања и нагомилавања леда испуњени критеријуми прописани оперативним планом, или
када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја;
2) на подручју хидромелиорационог система када су испуњени
критеријуми и услови утврђени оперативним планом.
3) брисана је (види члан 27. Закона - 101/2016-9)
Одбрану од поплава организује на водама I реда и на системима за
одводњавање у јавној својини јавно водопривредно предузеће, а на водама II реда oдбрану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе, у складу са општим планом за одбрану од поплава и
оперативним планом за одбрану од поплава.
Одбрану од поплава на водама I реда и на системима за одводњавање у
јавној својини спроводи јавно водопривредно предузеће и правно лице
које има лиценцу за обављање послова из члана 112. став 1. тач. 3) до 8)
за одређено подручје, односно водну јединицу или део водне јединице
(сектор, деоница, хидромелиорациони систем).
Правно лице које спроводи одбрану од поплава на одређеном подручју
врши и одржавање и стара се о функционисању заштитних и регулациoних водних објеката и хидромелиорационих система на том подручју, прати стање тих објеката и изводи санационе радове и хитне интервенције на тим објектима.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Општи план за одбрану од поплава
Члан 54.
Општи план за одбрану од поплава (у даљем тексту: општи план) доноси се за воде I и II реда и за унутрашње воде.
Општи план из става 1. овог члана припрема Министарство, а доноси
Влада, за период од шест година.
Општи план нарочито садржи: мере које се морају предузети превентивно и у периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и
појаве леда на водотоку; начин институционалног организовања
одбране од поплава; дужности, одговорности и овлашћења руководилаца одбране, институција и других лица надлежних за одбрану од
поплава, начин осматрања и евидентирања хидролошких и других података; прогнозу појава и обавештавање.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

479

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Општи план доставља се органу државне управе надлежном за ванредне ситуације.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Оперативни план за одбрану од поплава
Члан 55.
Оперативни план за одбрану од поплава (у даљем тексту: оперативни
план) доноси се за:
1) воде I реда и унутрашње воде;
2) воде II реда.
Оперативни план из става 1. тачка 1) овог члана израђује се:
1) за воде I реда, по водним подручјима, и обухвата водотоке на којима постоје заштитни водни објекти у јавној својини, као и потезе водотока на којима ти објекти не постоје, ако се на водотоку може благовремено спровести одбрана од поплава и да је то технички и економски
оправдано;
2) за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима на којима су
изграђени системи заштите од унутрашњих вода у јавној својини.
Оперативни план из става 2. овог члана садржи податке потребне за
оперативно спровођење одбране од поплава, а нарочито:
1) за воде I реда: водне јединице, секторе и деонице водотока, правно
лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава,
имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица,
заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана од поплава,
штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и
ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда,
преглед хидролошких и метеоролошких станица и пунктова за осматрање ледених појава;
2) за унутрашње воде: водне јединице, хидромелиорационе системе на
којима се спроводи одбрана од поплава, правно лице надлежно за
организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца
одбране од поплава и других одговорних лица и критеријуме и услове
за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих
вода.
Оперативни план из става 2. овог члана припрема јавно водопривредно
предузеће, у складу са општим планом, а доноси Министарство за територију Републике Србије, најкасније до 31. децембра текуће године за
наредну годину.
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Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног
предузећа.
Оперативни план из става 5. овог члана нарочито садржи: податке
потребне за оперативно спровођење одбране од поплава, критеријуме
за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.
Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена
поплавама.
Оперативни план из ст. 5. и 7. овог члана доноси се, у складу са општим
планом и оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I
реда.
Оперативни планови из става 1. овог члана достављају се органу
државне управе надлежном за ванредне ситуације.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Обавезе правног лица које користи бране са акумулационим и ретензионим басенима
Члан 56.
Правно лице које користи бране са акумулационим и ретензионим басенима, дужно је да их одржава и користи на начин којим се обезбеђује
прихватање поплавних таласа.
Лице из става 1. овог члана дужно је да, у периоду ван одбране од
поплава, доставља републичкој организацији надлежној за хидрометеоролошке послове,јавном водопривредном предузећу и лицу одређеном оперативним планом за одбрану од поплава, податке о стању и
степену напуњености акумулационих басена недељно, а у периоду редовне и ванредне одбране од поплава свакодневно.
Привремена забрана саобраћаја
Члан 57.
У случају опасности од поплава министар надлежан за послове саобраћаја, на предлог министра, може на угроженом подручју привремено
забранити друмски, железнички или водни саобраћај.
О привременој забрани из става 1. овог члана обавештава се министарство надлежно за унутрашње послове.
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Изградња објеката саобраћајне инфраструктуре
Члан 58.
Објекти саобраћајне инфраструктуре морају се градити тако да:
1) на угроженим деоницама водотока представљају локализационе
одбрамбене линије;
2) формирају посебне касете којима се утицај евентуалног пробоја
главних заштитних водних објеката просторно ограничава;
3) не ремете проток вода, наноса и леда и поштују услове пловидбе.
Мере и радови за разбијање леда
Члан 59.
Ако се, због нагомилавања леда, створе ледене баријере које могу проузроковати поплаве или ако услед покретања леда у рекама дође или
може доћи до оштећења заштитних водних објеката и других објеката,
у кориту и приобаљу предузимају се мере и радови за разбијање леда,
утврђени општим и оперативним планом.
Ради заштите од оштећења мостова, прелаза преко водотока, водних,
пловних и других објеката и постројења власник, односно корисник тих
објеката и постројења дужан је да предузме мере и радове из става 1.
овог члана.
Дужност обавештавања
Члан 60.
Лице одређено оперативним планом обавештава, у складу са законом
којим се уређују ванредне ситуације, надлежни орган о потреби проглашења ванредне ситуације ако:
1) постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно
превазиђе услове ванредне одбране од поплава;
2) стање заштитних водних објеката и људски и материјални потенцијал нису довољни за ефикасну одбрану од поплава.
4. 1. 2. 2. Заштита од штетног дејства ерозије и бујица
Одређивање ерозионог подручја
Члан 61.
Министар, министар надлежан за послове пољопривреде, министар
надлежан за послове шума, министар надлежан за послове заштите
животне средине и за природне ресурсе утврђују:
1) критеријуме за одређивање ерозионог подручја;
2) методологију за израду карте ерозије за територију Републике
Србије.
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Министарство, министарство надлежно за послове пољопривреде, министарство надлежно за послове шума и министарство надлежно за
послове заштите животне средине и природне ресурсе израђују карту
ерозије за територију Републике Србије.
Влада, на предлог Министарства, министарства надлежног за послове
пољопривреде, министарства надлежног за послове шума и министарства надлежног за послове заштите животне средине и природне ресурсе, одређује ерозионо подручје, његове границе и услове за коришћење
ерозионог подручја.
Границе ерозионог подручја уносе се у план управљања водама, план
управљања ризицима од поплава, програм развоја шумарства, план
развоја шумског подручја, пољопривредне основе и у просторне (просторни план јединице локалне самоуправе, просторни план подручја
посебне намене и регионални просторни план) и урбанистичке планове
(план генералне регулације, генерални урбанистички план и план детаљне регулације).
Министарство, министарство надлежно за послове пољопривреде, министарство надлежно за послове шума и министарство надлежно за
послове заштите животне средине и природне ресурсе врше преиспитивање карте ерозије за територију Републике Србије по истеку шест
година од дана њене израде, а новелирање по истеку десет година од
дана њене израде. ”
Јединица локалне самоуправе је дужна да, за потребе новелирања плана управљања водама, евидентира све појаве и радове који могу да утичу на промену стања ерозије и бујица и да податке о томе доставља јавном водопривредном предузећу једном годишње.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Радови и мере
Члан 62.
Ради спречавања и отклањања штетног дејства ерозије и бујица спроводе се превентивне мере, граде и одржавају водни објекти за заштиту
од ерозије и бујица и изводе заштитни радови.
Превентивним мерама сматрају се нарочито:
1) забрањене радње: пустошење, крчење и непланска чиста сеча
шума; огољавање површина; непланско преоравање ливада, пашњака и
необрађених површина; затрпавање извора и неконтролисано сакупљање и одвођење тих вода; изградња објеката без одговарајуће планске
и пројектне документације; вађење речних наноса са дна или падина,
осим за потребе обезбеђења пропусне способности корита водотока;
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изградња објеката који би могли да угрозе стабилност земљишта; друге
радње којима се поспешује ерозија и стварање бујица;
2) коришћење пољопривредног и другог земљишта у складу са
захтевима антиерозионог уређења земљишта.
Заштитним радовима, у смислу овог закона, сматрају се биотехнички и биолошки заштитни радови, и то: пошумљавање; гајење и
одржавање заштитне вегетације; крчење растиња; затрављивање; терасирање, подизање воћњака и вештачких ливада; мелиорација пашњака; чишћење корита и други слични радови.
Брисан је ранији став 4. (види члан 31. Закона - 101/2016-9)
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Брисан је назив члана 63. (види члан 32. Закона - 101/2016-9)
Члан 63.
Брисан је (види члан 32. Закона - 101/2016-9)
Обавеза извођења радова и мера
Члан 64.
Власници и корисници земљишта на ерозионом подручју дужни су да
изводе радове и предузимају мере за заштиту од ерозије и бујица у
складу са планом управљања водама и условима за коришћење ерозионог подручја.
Ако је за изградњу објекта прописано извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, правно лице које гради тај објекат дужно је да
те радове и мере изведе на начин предвиђен техничком документацијом, пре добијања употребне дозволе за тај објекат.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Осматрање и мерење
Члан 65.
Република Србија обезбеђује осматрање и мерење природних појава
које се односе на заштиту од штетног дејства вода.
Осматрање и мерење из става 1. овог члана врши републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове и друга правна лица
одређена у оперативном плану.
Подаци о осматрањима и мерењима природних појава из става 1. овог
члана су јавни.
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4. 2. Уређење и коришћење вода
4. 2. 1. Уређење вода
Члан 66.
Уређење вода, у смислу овог закона, је скуп мера и радова на очувању и
регулисању водених количина којима се:
1) обезбеђује квантитативна, просторна и временска расподела вода за снабдевање водом за пиће становништва, индустрије и других
корисника;
2) обезбеђује добро стање акватичних и приобалних екосистема;
3) повећава количина воде у водотоцима у маловодном периоду;
4) обезбеђују услови за посебно коришћење вода.
4. 2. 2. Коришћење вода
Опште коришћење вода
Члан 67.
Опште коришћење вода подразумева коришћење вода без претходног
третмана, односно без употребе посебних уређаја (пумпе, натеге и друго) или изградње водних објеката, и то за:
1) пиће;
2) напајање стоке у домаћинству;
3) санитарно-хигијенске потребе;
4) рекреацију, укључујући и купање;
5) гашење пожара;
6) пловидбу.
Орган јединице локалне самоуправе, по претходно прибављеном мишљењу јавног водопривредног предузећа, одређује место и начин коришћења воде за намене из става 1. тачка 4) овог члана.
Посебно коришћење вода
Члан 68.
Свако коришћење вода које не представља опште коришћење вода јесте
посебно коришћење вода.
Право на посебно коришћење вода стиче се водном дозволом, а ако се
посебно коришћење вода врши по основу концесије, и у складу са уговором којим се уређује концесија.
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Привремено ограничење права на посебно коришћење вода
Члан 69.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, може привремено ограничити право на посебно
коришћење вода:
1) ако је услед природних појава доведено у питање обезбеђивање
количина воде или угрожен њен квалитет, природна равнотежа акватичних и приобалних екосистема или смањена безбедност од штетног
дејства воде;
2) у случају већег оштећења водних објеката, због чега је потребна
њихова реконструкција;
3) ако се вода не користи рационално и економично, у складу са
уговором о концесији, односно водном дозволом;
4) ако коришћење вода има за последицу њено загађење и угрожавање водних и приобалних екосистема;
5) у другим случајевима, који за последицу имају недостатак воде
или смањену безбедност од штетног дејства воде.
Статус објеката по престанку права на посебно коришћење вода
Члан 70.
Ималац права на посебно коришћење вода дужан је да, по престанку
тог права, објекте који су изграђени ради остваривања тог права, уклони о свом трошку, у року од годину дана.
Ако ималац права у року из става 1. овог члана не уклони објекат, његово уклањање ће извршити јавно водопривредно предузеће, на терет
лица из става 1. овог члана.
Ако се објекат из става 1. овог члана може користити за заштиту од
штетног дејства вода, коришћење вода, заштиту квалитета вода или за
очување екосистема, постаје јавна својина.
У случају из става 3. овог члана Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине, дужан је да 30
дана пре истека права на посебно коришћење вода стеченог на основу
водне дозволе, обавести имаоца тог права о могућности коришћења тог
објекта за намене из става 3. овог члана, чиме престаје његова обавеза
уклањања тог објекта.
Намена, услови и приоритети у коришћењу вода
Члан 71.
Коришћење вода, у смислу овог закона, обухвата коришћење:
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1) површинских и подземних вода за снабдевање водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, за потребе индустрије и друге намене;
2) воде за наводњавање;
3) водних снага за производњу електричне енергије и погон уређаја;
4) воде за рибњаке;
5) воде за пловидбу;
6) воде за спорт, рекреацију и туризам.
Коришћење вода из става 1. овог члана врши се у складу са овим
законом и посебним законима.
Вода се мора користити рационално и економично.
Сваки корисник је дужан да воду користи на начин којим се не
ускраћује право коришћења вода другим лицима и не угрожавају циљеви животне средине.
Коришћење вода за снабдевање становништва водом за пиће, санитарно-хигијенске потребе, напајање стоке и одбрану земље има приоритет над коришћењем вода за остале намене.
4. 2. 2. 1. Снабдевање водом
Коришћење воде погодне за пиће
Члан 72.
Подземне воде са квалитетом погодним за пиће и воде са јавних извора
користе се само за: снабдевање водом становништва, санитарнохигијенске потребе, напајање стоке, за потребе индустрије која захтева
висококвалитетну воду (прехрамбена, фармацеутска и друго) и потребе
малих потрошача (испод 1 l/s).
Воде које су планом управљања водама одређене за пиће не могу се користити за друге сврхе, изузев за гашење пожара, нити на начин који
би неповољно утицао на количину и својства воде.
Идентификација водних тела и њихова заштита
Члан 73.
Ради трајног обезбеђивања услова за коришћење воде и заштите њеног
квалитета, јавно водопривредно предузеће дужно је да на сваком водном подручју идентификује водна тела подземних и површинских вода
која се користе или се могу користити за људску потрошњу у будућности, у просечној количини воде већој од 10 m3/дан или за снабдевање
водом за пиће више од 50 становника.
Подручја на којима се налазе водна тела из става 1. овог члана морају
бити заштићена од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде.
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Подручја из става 1. овог члана уносе се у регистар заштићених области.
Обавеза контроле квалитета и квантитета воде
Члан 74.
Јавно предузеће, односно друго правно лице које обавља послове
снабдевања водом дужно је да:
1) постави уређаје и обезбеди стално и систематско регистровање
количина воде и ниво подземне воде и испитивање квалитета воде на
водозахвату;
2) предузима мере за обезбеђење здравствене исправности воде за
пиће;
3) предузима мере за обезбеђење техничке исправности уређаја.
Правно лице, односно предузетник које користи воду у процесу
рада или производње дужно је да обезбеди стално и систематско регистровање количина воде, ниво подземне воде и испитивање квалитета
воде на водозахвату.
Лице из ст. 1. и 2. овог члана дужно је да податке о мерењима количине и квалитета воде на водозахвату доставља Министарству и јавном водопривредном предузећу, најмање једанпут годишње.
Јавно водопривредно предузеће податке из става 3. овог члана уноси у водни информациони систем.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Здравствена исправност и квалитет воде
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 75.
Вода за пиће мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности.
Вода за купање мора да испуњава услове у погледу исправности и квалитета.
Министар надлежан за послове здравља ближе прописује услове у
погледу здравствене исправности воде за пиће и услове у погледу квалитета воде за купање.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Водна тела и изворишта за регионално снабдевање водом за пиће
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Члан 76.
Водна тела, односно изворишта која служе за регионално снабдевање
водом за пиће су добра од општег интереса.
Водна тела и границе изворишта из става 1. овог члана одређује Влада.
Изворишта из става 1. овог члана уписују се у јавну књигу о евиденцији
непокретности и правима на њима.
Зоне санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће
Члан 77.
На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање водом за
пиће одређују се три зоне санитарне заштите, и то: шира зона заштите,
ужа зона заштите и зона непосредне заштите.
Зоне санитарне заштите из става 1. овог члана представљају заштићену
област и одређују се у складу са хидролошким, хидрогеолошким и другим својствима земљишта и подсливова, врстом изворишта и његовог
окружења, капацитетом изворишта и другим чиниоцима који утичу на
издашност изворишта, а користи се и одржава на начин који не изазива и не може да изазове загађивање воде на изворишту.
Министар, министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за послове заштите животне средине ближе прописују за која се
изворишта, с обзиром на капацитет, одређују зоне санитарне заштите,
као и начин одређивања, одржавања и коришћења зона санитарне
заштите и садржину елабората о зонама санитарне заштите.
Захтев за одређивање зона санитарне заштите подноси орган јединице
локалне самоуправе на чијој се територији налази извориште за које су
елаборатом предвиђене зоне санитарне заштите.
Ако се зоне заштите простиру на територији више јединица локалне
самоуправе, захтев подноси свака јединица локалне самоуправе за зоне
заштите на својој територији.
Министар надлежан за послове здравља, доноси решење о одређивању
зона санитарне заштите изворишта из става 1. овог члана, на основу
елабората из става 4. овог члана.
Брисан је ранији став 7. (види члан 36. Закона - 101/2016-9)
Решење донето од стране министра надлежног за послове здравља из
става 6. овог члана је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.
На основу правоснажног решења из става 6. овог члана, зоне санитарне
заштите уносе се у план управљања водама, просторни (просторни
план јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне
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намене и регионални просторни план) и урбанистички (план генералне
регулације, генерални урбанистички план и план детаљне регулације)
план.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Мерење количине и испитивање квалитета воде на извориштима
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 78.
За водна тела из којих се просечно може захватити више од 100 m3/дан,
а која су планом управљања водама намењена за снабдевање водом за
пиће и за санитарно-хигијенске потребе у будућности, обезбеђује се
континуирано мерење количине воде и испитивање њеног квалитета.
Мерење и испитивање из става 1. овог члана врши се према годишњем
програму који доноси Министарство.
Мерење из става 1. овог члана врши републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове, а испитивање орган управе надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода.
Мерење и испитивање из става 1. овог члана може да врши и друго
правно лице овлашћено од стране Министарства за обављање тих
послова.
Министар решењем овлашћује правно лице из става 4. овог члана,
ако има:
1) акт о додели акредитације од стране надлежног акредитационог
тела за обављање послова испитивања квалитета воде;
2) референце за послове из става 1. овог члана.
Решење министра из става 5. овог члана је коначно у управном поступку и против њега може се покренути управни спор.
Лице из ст. 3. и 4. овог члана дужно је да податке о количини и квалитету воде доставља квартално Министарству, министарству надлежном
за послове здравља, министарству надлежном за послове заштите животне средине, јавном водопривредном предузећу, а за подземне воде и
министарству надлежном за послове геологије.
Подаци из става 1. овог члана су јавни.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Истражни радови на изворишту
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Члан 79.
Воде из изворишта површинских вода које служе за снабдевање водом
за пиће, могу се користити само ако је то коришћење у складу са водним билансом и ако су претходно обављени истражни радови у складу
са овим законом.
Воде из изворишта подземних вода које служе за снабдевање водом за
пиће, могу се користити само ако је то у складу са водним билансом и
ако су претходно обављени хидрогеолошки истражни радови у складу
са условима и начином извођења геолошких истраживања прописаним
законом којим се уређују геолошка истраживања.
Истражним радовима из ст. 1. и 2. овог члана сматрају се радови који
обухватају утврђивање резерви, издашности и квалитета воде на одређеном изворишту.
Обим и врсту истражних радова из става 1. овог члана Министарство
утврђује решењем.
Обим и врсту истражних радова из става 2. овог члана министарство
надлежно за послове детаљних геолошких истраживања утврђује решењем.
Решење из ст. 4. и 5. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Обавезе извођача истражних и других радова
Члан 80.
Ако се приликом бушења и истражних радова у рударству или приликом извођења рударских и других радова наиђе на водоносни слој, изузев потповршинског водоносног слоја, извођач радова дужан је да без
одлагања предузме мере ради спречавања загађивања подземних вода
и да о водоносном слоју и предузетим мерама обавести Министарство и
министарство надлежно за послове геолошких истраживања.
Ако Министарство обавести извођача радова да се воде из водоносног
слоја неће одмах користити, извођач радова је дужан да о свом трошку
затвори бушотину.
Бунари и бушотине са слободним истицањем воде морају бити опремљени уређајима за регулисање истицања воде и заштиту вода од загађивања.
Обезбеђивање минималног одрживог протока
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Члан 81.
Приликом захватања вода из водотока, односно акумулација, мора се
низводно од водозахвата обезбедити минимални одрживи проток, узимајући у обзир, нарочито: хидролошки режим водотока и карактеристике водотока са аспекта коришћења вода и заштите вода, стање акватичног и приобалног екосистема.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
ближе прописују начин и мерила за одређивање минималног одрживог
протока.
4. 2. 2. 2. Коришћење воде за наводњавање
Услови за коришћење воде
Члан 82.
Подземне воде прве издани могу се користити за наводњавање пољопривредног земљишта уколико су испуњени следећи услови:
1) да се тим коришћењем не ускраћује право на коришћење воде за
приоритетне намене из члана 71. став 5 овог закона;
2) да не постоји могућност захвата из површинских вода и
3) да постоји добра расположивост ресурса подземних вода.
Коришћење вода за наводњавање пољопривредног или другог
земљишта врши се у складу са условима утврђеним водном дозволом, а
ако се коришћење воде за наводњавање врши по основу концесије, и у
складу са уговором којим се уређује концесија.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Квалитет воде
Члан 83.
Вода која се користи за наводњавање пољопривредних култура мора да
испуњава услове у погледу квалитета, узимајући у обзир тип земљишта,
начин наводњавања, као и пољопривредну културу.
Министар ближе прописује услове у погледу квалитета воде из става 1.
овог члана.
4. 2. 2. 3. Коришћење водних снага
Услови коришћења
Члан 84.
Коришћење водних снага за производњу електричне енергије или за
погон уређаја снагом воде врши се у складу са условима утврђеним
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водном дозволом, а ако се коришћење водних снага врши по основу
концесије, и у складу са уговором којим се уређује концесија.
Пројектовање и изградња објеката и уређаја
Члан 85.
Пројектовање и изградња објеката и уређаја за коришћење водних
снага врши се тако да се:
1) омогући враћање воде у водоток или друге површинске воде,
после искоришћења енергије;
2) не умањи постојећи обим и не спречава коришћење воде за
снабдевање становништва и других корисника водом за пиће, наводњавање и друге намене, у складу са овим законом;
3) не умањи степен заштите од штетног дејства вода и не отежава
спровођење мера те заштите;
4) не погоршају услови санитарне заштите и не утиче негативно на
стање животне средине;
5) обезбеђује њихово вишенаменско коришћење, са обавезном наменом за заштиту од поплава.
4. 2. 2. 4. Коришћење вода за пловидбу
Члан 86.
Вода за пловидбу може се користити под условима који су одређени
овим законом и посебним законом.
4. 2. 2. 5. Коришћење вода за узгој рибе
Члан 87.
Коришћење вода за узгој рибе у рибњаку врши се у складу са овим законом и посебним законом.
Топловодни рибњаци не могу се градити на местима на којима се налазе или су планирана изворишта подземних вода, или на којима се планира изградња водних објеката за заштиту од штетног дејства вода.
Забрањен је узгој риба ради комерцијалног изловљавања у акумулацији која служи за снабдевање водом, као и кавезни узгој риба у хидромелиорационим системима за одводњавање и наводњавање.
Рибарско подручје се не може установити на хидромелиорационим
системима за одводњавање и наводњавање.
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Изузетно од става 4. овог члана рибарско подручје се може установити
на хидромелиорационим системима за одводњавање и наводњавање уз
сагласност министра надлежног за послове водопривреде.
Порибљавање акумулација и канала врши се тако да се не угрози прописани квалитет вода и опстанак акватичних екосистема.
Правно, односно физичко лице које је порибљавањем акумулација и
канала угрозило прописани квалитет воде и опстанак акватичних екосистема, сноси трошкове враћања у добар статус површинске воде.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
4. 2. 2. 6. Коришћење вода за спорт, рекреацију и туризам
Члан 88.
Коришћење вода за спорт, рекреацију, укључујући и купање и туризам
врши се у складу са овим законом и посебним законима.
На акумулацијама које служе за снабдевање водом забрањено је коришћење пловног објекта са моторима са унутрашњим сагоревањем.
4. 2. 3. Вађење речних наноса
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
План вађења речних наноса
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 88а
Вађење речних наноса врши се са водног земљишта, на локалитетима
где је то од интереса за очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим, постојеће коришћење подземних вода, стабилност обала и природну равнотежу акватичних и приобалних екосистема.
Министарство доноси план вађења речних наноса за период од две године.
Ако се вађење речних наноса планира на међудржавним и међународним водним путевима, министарство је дужно да пре доношења плана
из става 2. овог члана прибави сагласност министарства надлежног за
послове саобраћаја.
План вађења речних наноса садржи нарочито: планиране локације за
вађење речних наноса и планиране количине речних наноса за вађење,
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локације на којима није дозвољено вађење речних наноса, као и услове
за вађење речних наноса.
План вађења речних наноса припремају јавна водопривредна предузећа, свако за територију на којој обавља водну делатност у сарадњи са
органом задуженим за техничко одржавање водних путева.
За потребе доношења плана из става 2. овог члана, надлежни орган за
послове одржавања државних водних путева, на захтев јавног водопривредног предузећа, дужна је да уступи без накнаде, у року од 30 дана од
дана пријема захтева, постојеће копије морфолошких снимака и детаљних снимака свих водотокова, као и податке о потребним габаритима водних путева.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Право на вађење речних наноса
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 89.
Брисан је ранији став 1. (види члан 42. Закона - 101/2016-9)
Право на вађење речних наноса стиче се водном сагласношћу, а
ако се вађење речних наноса врши по основу концесије, и у складу са
уговором којим се уређује концесија.
Уз захтев за издавање водне сагласности подноси се:
1) водни услови;
2) пројекат вађења речних наноса;
3) мишљење органа надлежног за техничко одржавање водног пута на пројекат из тачке 2) овог става, када се вађење речних наноса
врши на водном путу;
4) у случају вађења речних наноса са пољопривредног земљишта,
сагласност Министарства, а за територију аутономне покрајине сагласност надлежног органа аутономне покрајине;
5) доказ о праву својине, односно праву коришћења или закупа
водног земљишта, са кога се врши вађење;
6) копија плана парцеле;
7) акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно акт надлежног органа којим утврђује да
није потребна процена утицаја на животну средину.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Обавезе лица које обавља вађење речних наноса
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 90.
Правно лице, односно предузетник може да обавља вађење речних
наноса ако је уписан у одговарајући регистар за обављање те делатности.
Лице из става 1. овог члана дужно је да:
1) води евиденцију о вађењу речних наноса, која нарочито садржи
податке о локацији, врсти, количини и начину вађења речних наноса;
2) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
3) врши геодетско снимање локације пре и после вађења речних
наноса.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Забрана вађења речних наноса
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 91.
Министар решењем забрањује вађење речних наноса ако је:
1) на деоници водотока вађењем наноса изазван или може бити
изазван поремећај водног режима;
2) дошло до поремећаја стабилности речног корита или водног
земљишта;
3) нарушен добар еколошки статус.
Решење из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и
против тог решења може се покренути управни спор.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
4. 3. Заштита вода од загађивања
4. 3. 1. Појам, граничне вредности и стандарди квалитета животне
средине
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Појам
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Члан 92.
Заштита вода, у смислу овог закона, јесте скуп мера и активности
којима се квалитет површинских и подземних вода штити и унапређује,
укључујући и од утицаја прекограничног загађења, ради:
1) очувања живота и здравља људи;
2) смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода;
3) обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене;
4) заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне средине у складу са прописом којим се уређује
заштита животне средине и циљеви животне средине.
Граничне вредности емисије
Члан 93.
Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, одређују се физичко-хемијски параметри и граничне вредности емисије
загађујућих материја, као и начини и услови испуштања загађујућих
материја и примене граничних вредности емисије, и то за:
1) технолошке отпадне воде пре њиховог испуштања у јавну канализацију;
2) технолошке и друге отпадне воде које се непосредно испуштају у
реципијент;
3) воде које се после пречишћавања испуштају из система јавне
канализације у реципијент;
4) отпадне воде које се испуштају у реципијент из септичке и сабирне јаме.
Влада, на предлог министра и министра надлежног за послове
заштите животне средине, утврђује физичко-хемијске параметре и граничне вредности емисије загађујућих материја, начине и услове испуштања загађујућих материја, као и начине и услове примене граничних
вредности емисије из става 1. овог члана и рокове за њихово достизање.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Стандарди квалитета животне средине и граничне вредности загађујућих материја
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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Члан 93а
Ради спречавања погоршања квалитета воде и животне средине, и
утврђивања оцене статуса површинских и подземних вода утврђују се
стандарди квалитета животне средине и граничне вредности загађујућих материја за површинске воде, подземне воде и седимент.
Критеријуми за оцену квалитета седимента утврђују се као граничне
вредности загађујућих материја за оцену статуса и тренда квалитета
седимента као и за оцену квалитета седимента при измуљивању.
Влада, на предлог министра надлежног за послове заштите животне
средине утврђује:
1) стандарде квалитета животне средине, граничне вредности и
критеријуме из ст. 1. и 2. овог члана, као и начине и услове њихове
примене и рокове за њихово достизање;
2) стандарде квалитета животне средине за приоритетне, хазардне
и друге загађујуће супстанце у матриксима површинских вода, начин и
услове њихове примене и рокове за њихово достизање, као и процедуре
за анализе дугорочног тренда концентрација ових супстанци и листу
супстанци за праћење.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
4. 3. 2. Планирање заштите вода
План заштите вода од загађивања
Члан 94.
Заштита вода спроводи се у складу са планом заштите вода од загађивања.
План заштите вода од загађивања нарочито садржи: листу агломерација; мере за контролу, спречавање, прекидање и смањивање уношења у
површинске и подземне воде хазардних супстанци; мере за спречавање
уношења и одлагање отпадних и других материја на подручјима на којима то може утицати на погоршање квалитета вода; мере за пречишћавање отпадних вода; мере превенције и контроле уношења расутих загађења, ради спречавања њиховог утицаја; мере заштите акватичних екосистема и других екосистема који непосредно зависе од
акватичних екосистема од хазардних и приоритетних супстанци, укључујући и приоритетне хазардне супстанце; начин спровођења интервентних мера у одређеним случајевима загађивања; органе и правна
лица који су дужни спроводити поједине мере и радове; рокове за смањење загађивања воде; одговорности и овлашћења у вези са спровођењем заштите вода, изградње објеката, са пратећим уређајима за пречишћавање отпадних вода и друге мере потребне за заштиту и унапређење квалитета вода.
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Саставни део плана из става 1. овог члана је и класификација водних
тела површинских и подземних вода утврђена у складу са овим законом.
План из става 1. овог члана мора бити у складу са Стратегијом и планом
управљања водама.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Доношење плана
Члан 95.
План заштите вода од загађивања доноси Влада, на предлог Министарства, за период од шест година.
Министарство сваке друге године, рачунајући од дана доношења плана
заштите вода од загађивања из става 1. овог члана, подноси извештај
Влади о извршењу тог плана.
Усаглашавање планова
Члан 96.
План заштите вода од загађивања и акциони план заштите животне
средине који доноси Влада, на предлог министарства надлежног за
послове заштите животне средине, морају да буду усклађени.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Рањиво подручје
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 96a
Рањиво подручје је подручје осетљиво на нитрате из пољопривредних
извора на којем је потребно спровести појачане мере заштите вода од
загађивања нитратима из тих извора.
Ради смањења загађивања вода нитратима из пољопривредних извора,
односно спречавања даљег загађивања Влада, на предлог министра и
министра надлежног за послове заштите животне средине:
1) утврђује критеријуме за одређивање рањивих подручја;
2) одређује рањива подручја и њихове границе;
3) утврђује акционе програме за одређена рањива подручја са обавезним мерама;
4) утврђује програм мониторинга ради оцене ефикасности акционих програма из тачке 3) овог става закона;
5) утврђује програм мониторинга концентрација нитрата у водама
које се користе или се планирају за снабдевање водом за пиће за потребе преиспитивања акта о одређивању рањивих подручја.
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Критеријуми из става 2. тачка 1) овог члана се доносе на основу физичких карактеристика и карактеристика вода и земљишта.
Акт о одређивању рањивих подручја из става 2. тачка 2) овог члана се
преиспитује и по потреби мења и/или допуњује најмање сваке четврте
године.
Акциони програми из става 2. тачка 3) овог члана се доносе за период
од четири године, преиспитују најмање сваке четврте године и по
потреби мењају и/или допуњују.
Садржај акционог програма којим се прописују обавезне и по потреби
додатне мере доноси министар надлежан за послове пољопривреде.
У циљу обезбеђивања општег нивоа заштите вода од загађивања
нитратима из пољопривредних извора, министар надлежан за послове
пољопривредe доноси:
1) правило добре пољопривредне праксе,
2) по потреби програм који ће промовисати правила из тачкe 1)
овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Осетљиво подручје
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 96б
Осетљиво подручје је подручје осетљиво на нутријенте, укључујући и
подручје подложно еутрофикацији, на коме је, ради достизања циљева
квалитета вода, потребно спровести строжије пречишћавање комуналних отпадних вода.
Влада, на предлог министра и министра надлежног за послове заштите
животне средине, утврђује критеријуме за одређивање осетљивих
подручја и одређује осетљиво подручје и његове границе.
Акт о одређивању осетљивих подручја се преиспитује и по потреби мења и/или допуњује најмање сваке четврте године.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
4. 3. 3. Забране и обавезе загађивача
Забране ради заштите квалитета воде
Члан 97.
Ради заштите квалитета вода, забрањено је:
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1) уношење у површинске воде отпадних вода које садрже хазардне
и загађујуће супстанце изнад прописаних граничних вредности емисије
које могу довести до погоршања тренутног стања;
1а) уношење свих хазардних супстанци у подземне воде;
1б) уношење осталих загађујућих супстанци у подземне воде у мери у којој узрокују погоршање или значајне и сталне узлазне трендове
концентрација загађујућих супстанци у подземним водама;
2) испуштање отпадне воде у стајаће воде, ако је та вода у контакту
са подземном водом, која може проузроковати угрожавање доброг еколошког или хемијског статуса стајаће воде;
3) испуштање са пловних објеката или са обале загађујућих супстанци које директно или индиректно доспевају у воде, а потичу од било ког уређаја са брода или уређаја за пребацивање на брод или са брода;
4) испуштање прекомерно термички загађене воде;
4а) одлагање у воде муља, обрађеног или необрађеног, из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода;
5) коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у обалном
појасу до 5 m;
6) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже хазардне супстанце:
– изнад прописаних вредности,
– које могу штетно деловати на могућност пречишћавања вода из
канализације,
– које могу оштетити канализациони систем и постројење за пречишћавање вода,
– које могу негативно утицати на здравље лица која одржавају канализациони систем;
7) коришћење напуштених бунара као септичких јама;
8) остављање у кориту за велику воду природних и вештачких водотока и језера, као и на другом земљишту, материјала који могу загадити воде;
9) прање возила, машина, опреме и уређаја у површинским водама
и на водном земљишту.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Обавеза пречишћавања отпадних вода
Члан 98.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице које испушта или
одлаже материје које могу загадити воду, осим физичког лица које користи воду за пиће, сопствене и санитарне потребе, дужно је да те материје, пре испуштања у систем јавне канализације или реципијент, делимично или потпуно одстрани као и да пречисти отпадне воде, у скла-
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ду са овим законом и посебним законима који уређују област заштите
животне средине, односно прописа донетих на основу тих закона.
Пречишћавање отпадних вода из става 1. овог члана врши се до нивоа
који одговара граничним вредностима емисије или до нивоа којим се
не нарушавају стандарди квалитета животне средине реципијента, у
складу са прописима којима се уређују граничне вредности загађујућих
материја у површинским и подземним водама, граничне вредности
приоритетних, хазардних и других загађујућих супстанци и прописом
којим се уређују граничне вредности емисије загађујућих материја у
воде, узимајући строжији критеријум од ова два.
Изузетно, строжије услове испуштања отпадних вода, односно строжије
вредности од прописаних граничних вредности емисије из става 2. овог
члана утврђују се водном и/или интегрисаном дозволом у складу са
прописом из става 2. овог члана а на основу стандарда квалитета животне средине и граничних вредности из члана 93а овог закона и закона којим се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања
животне средине.
Ради обезбеђивања пречишћавања отпадних вода, лице из става 1. овог
члана које испушта отпадну воду у реципијент или јавну канализацију
дужно је да обезбеди средства и утврди рокове за изградњу и погон уређаја, односно постројења за пречишћавање отпадних вода у складу са
акционим планом за достизање граничних вредности емисије загађујућих материја у воде, планом заштите вода од загађивања и планом
управљања водама.
Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Муљ који је настао у процесу пречишћавања комуналних отпадних вода
обрађује се, користи или одлаже на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи, у складу са овим законом, прописом којим
се уређују граничне вредности емисије загађујућих материја у воде и
посебним законима којима се уређује пољопривредно земљиште и
управљање отпадом.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Обавеза мерења количине и испитивања квалитета отпадних вода
Члан 99.
Правно лице, предузетник, односно физичко лице из члана 98. овог
закона, дужно је да постави уређаје за мерење и континуирано мери
количине отпадних вода, да испитује параметре квалитета отпадних
вода и њихов утицај на реципијент, да извештаје о извршеним мерењима чува најмање пет година и да исте доставља јавном водопривред-
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ном предузећу, министарству надлежном за послове заштите животне
средине и Агенцији за животну средину једном годишње.
Лице из става 1. овог члана који има уређаје, објекте, односно, постројења за пречишћавање отпадних вода, дужно је да мери количине и
испитује квалитет отпадних вода пре и после пречишћавања, да обезбеди редовно функционисање уређаја, објеката, односно, постројења за
пречишћавање отпадних вода и да води дневник њиховог рада.
Ако у процесу производње у одређеном погону или делу погона настају
отпадне воде које садрже опасне материје, лице из става 1. дужно је да
обавља мерење количина и испитивање квалитета отпадних вода пре
њиховог спајања са осталим токовима отпадних вода.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
ближе прописују:
1) начин, услове и место за постављање уређаја за мерење количина, узимање узорака и испитивање квалитета отпадних вода и њиховог
утицаја на реципијент;
2) садржину извештаја о извршеним мерењима количина и испитивања квалитета отпадних вода и њиховог утицаја на реципијент и
начин и рокове његовог достављања.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Обавеза контроле исправности објеката
Члан 100.
Правно лице које врши сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода дужно је да врши контролу исправности објеката за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, пре свега
у погледу водонепропусности, сваких пет година, а у случају уређаја за
мерење количина отпадних вода једанпут годишње.
Контролу исправности објеката из става 1. овог члана врши овлашћено
правно лице, у складу са овим законом и законом којим се уређује
изградња објеката, и о томе издаје потврду.
ме.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на септичке и сабирне јаОбавезе у случају непосредне опасности од загађивања
Члан 101.

Ако дође до непосредне опасности од загађивања, односно до загађивања површинских и подземних вода, правно лице, предузетник, одно-
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сно физичко лице из члана 98. овог закона дужно је да предузме мере
за спречавање, односно за смањивање и санацију загађења вода и да
планира средства и рокове за њихово остваривање.
Ако правно лице, предузетник, односно физичко лице не предузме мере за смањивање и санацију загађења вода из става 1. овог члана, те
мере предузеће јавно водопривредно предузеће, о његовом трошку.
Обавеза заштите вода од загађивања са пловних објеката
Члан 102.
У луци, пристаништу, марини и зимовнику морају бити постављени
уређаји за преузимање отпадних минералних уља, уљних смеша,
отпадних вода и других отпадних материја са пловних објеката, у складу са посебним законом.
Обавеза одржавања уређаја за минерална уља
Члан 103.
Власник, односно корисник нафтовода и уређаја за прихватање, прераду и чување минералних уља, дужан је да их одржава на начин да онемогући отицање и цурење уља у воде, у складу са посебним законом.
Обавеза пријаве загађења
Члан 104.
Ако грађанин, власник, односно корисник дела обале, заповедник
пловног објекта и друго одговорно лице на пловном објекту примети да
је дошло до загађивања вода у водотоку или језеру, дужно је да без
одлагања обавести један од надлежних органа (капетанију пристаништа, Министарство, министарство надлежно за заштиту животне средине, министарство надлежно за унутрашње послове, јавно водопривредно предузеће).
4. 3. 4. Правна лица надлежна за вршење испитивања квалитета
отпадних вода, квалитета површинских и подземних вода и за праћење
хаваријских загађења вода
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Испитивање квалитета отпадних вода, површинских и подземних
вода
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 105.
Испитивање квалитета отпадних вода може да врши правно лице које
је овлашћено од стране Министарства за обављање тих послова.
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Испитивање квалитета површинских и подземних вода може да врши
правно лице које је овлашћено од стране Министарства за обављање
тих послова.
Министар решењем овлашћује правно лице из ст. 1. и 2. овог члана, ако
има:
1) акт о додели акредитације од стране надлежног акредитационог
тела;
2) референце за обављање послова из ст. 1. и 2. овог члана.
Решење министра из става 3. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Списак овлашћених правних лица из ст. 1. и 2. овог члана објављује се
на веб-сајту Министарства.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Праћење хаваријског загађења
Члан 106.
У случају хаваријског загађења вода, орган управе надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода дужан је да, по сазнању о
хаваријском загађењу, без одлагања обавести Министарство, министарство надлежно за послове здравља, министарство надлежно за
послове заштите животне средине, министарство надлежно за унутрашње послове, јавно водопривредно предузеће и јединицу локалне
самоуправе на чијој је територији настало загађење.
Друго овлашћено правно лице које врши мониторинг статуса вода
дужно је да, по сазнању за хаваријско загађење вода, без одлагања о
томе обавести орган управе надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода.
Орган управе надлежан за спровођење државног мониторинга квалитета вода дужан је да непрекидно прати кретање таласа хаваријског
загађења воде дуж водотока све до тренутка престанка хаваријског загађења и о томе обавештава лица из става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
4. 3. 5. Систематско праћење статуса вода и заштићених области –
мониторинг
Мониторинг статуса вода
Члан 107.
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Ради обезбеђивања усаглашеног и свеобухватног прегледа статуса
површинских и подземних вода Република Србија успоставља мониторинг статуса вода на водном подручју и обезбеђује његово извршење.
Мониторинг из става 1. овог члана обухвата:
1) за површинске воде – запремину, водостаје и протицаје до степена значајног за еколошки и хемијски статус и еколошки потенцијал,
као и параметре еколошког и хемијског статуса и еколошког потенцијала;
2) за подземне воде – нивое и контролу хемијског и квантитативног статуса.
Мониторинг статуса вода у заштићеним областима обухвата и додатне
показатеље статуса вода, у складу са прописима којима је то подручје
утврђено као заштићено.
Министар надлежан за послове заштите животне средине ближе прописује техничке захтеве са спецификацијама за хемијске анализе и анализе потребне за мониторинг вода.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Годишњи програм мониторинга
Члан 108.
Годишњи програм мониторинга нарочито садржи:
1) број и положај мерних профила на површинским водама;
2) број и положај пијезометара и других објеката за мерење количине и нивоа подземних вода;
3) начин и број мерења количине и нивоа површинских и подземних вода;
4) начин и поступак испитивања квалитета вода;
5) број и услове у којима се врши испитивање;
6) садржину извештаја о утврђеном квалитету вода.
Спровођење годишњег програма мониторинга
Члан 109.
Мониторинг статуса вода врши орган управе надлежан за спровођење
државног мониторинга квалитета вода у сарадњи са републичком
организацијом надлежном за хидрометеоролошке послове према годишњем програму који доноси Влада, на предлог Министарства и министарства надлежног за послове заштите животне средине.
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Брисан је ранији став 2. (види члан 57. Закона - 101/2016-9)
Мерење и испитивање квалитета вода из годишњег програма из става 1.
овог члана може да врши и друго правно лице.
Министар решењем овлашћује правно лице из става 2. овог члана, ако
има:
1) акт о додели акредитације од стране надлежног акредитационог
тела;
2) референце за обављање послова из става 2. овог члана.
Правно лице из става 2. овог члана дужно је да резултате испитивања
квартално доставља органу управе надлежном за спровођење државног
мониторинга квалитета вода.
Брисан је ранији став 6. (види члан 57. Закона - 101/2016-9)
Органи из става 1. овог члана сачињавају годишњи извештај о стању и
променама квалитета вода, који достављају Министарству, министарству надлежном за послове заштите животне средине, министарству
надлежном за послове здравља и јавном водопривредном предузећу,
најкасније до 1. јула текуће године за претходну годину.
Подаци из става 1. овог члана су јавни.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Регистар заштићених области
Члан 110.
Заштићене области на водном подручју, у смислу овог закона, јесу:
1) зоне санитарне заштите изворишта из члана 77. овог закона;
2) подручја намењена захватању воде за људску потрошњу из члана 73. овог закона;
3) водна тела намењена рекреацији, укључујући и области одређене за купање;
4) подручја осетљива на нитрате из пољопривредних извора из
члана 96а овог закона и подручја осетљива на нутријенте из члана 96б
овог закона, укључујући подручја подложна еутрофикацији;
5) области намењене заштити станишта или врста где је битан елеменат њихове заштите одржавање или побољшање статуса вода;
6) области намењене заштити економски важних акватичних
врста.
За заштићене области из става 1. овог члана јавно водопривредно предузеће води регистре заштићених области по водним подручјима, који
нарочито садрже: пропис којим је област проглашена као заштићена и
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институцију која је ту област прогласила за заштићену, као и положај и
карактеристике области.
Регистри заштићених области морају се редовно допуњавати.
Органи који су прогласили заштићене области из става 1. овог члана
дужни су да акт којим је област проглашена као заштићена доставе јавном водопривредном предузећу у року од 30 дана од дана када је акт
којим је та област проглашена као заштићена ступио на снагу.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
споразумно утврђују критеријуме за одређивање заштићених области
из става 1. тач. 5) и 6) овог члана.
Министар, министар надлежан за послове заштите животне средине и
министар надлежан за послове здравља ближе прописују садржину и
начин вођења регистара заштићених области из става 1. овог члана.
Брисани су ранији ст. 3. и 4. (види члан 58. Закона - 101/2016-9)
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
решењем одређују заштићене области из става 1. тач. 5) и 6) овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Класификација водних тела површинских и подземних вода
Члан 111.
Ради заштите и побољшања квалитета површинских вода врши се класификација водних тела површинских вода, у зависности од њиховог
еколошког и хемијског статуса.
Ради заштите и унапређења квалитета подземних вода врши се класификација водних тела подземних вода, у зависности од њиховог квантитативног и хемијског статуса.
Министар и министар надлежан за послове заштите животне средине
ближе прописују параметре еколошког и хемијског статуса из става 1.
овог члана, као и квантитативног и хемијског статуса из става 2. овог
члана.
Класификована водна тела површинских вода, односно класификована
водна тела подземних вода евидентирају се у плану управљања водама.
Ревизија извршене класификације водних тела површинских вода
врши се на основу резултата мониторинга статуса вода.
4. 4. Издавање и одузимање лиценце
Члан 112.
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Послови за чије обављање јавно предузеће, односно друго правно
лице мора да има лиценцу јесу:
1) снабдевање водом за пиће системом јавног водовода;
2) сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом
јавне канализације;
3) спровођење одбране од поплава и других облика заштите од
штетног дејства вода;
4) старање о функционисању водних објеката и система;
5) одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
6) одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
7) извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
8) праћење стања водних објеката;
9) други послови у складу са овим законом.
Послове из става 1. овог члана може да обавља јавно предузеће, односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова.
Лиценцу може да добије лице из става 1. овог члана које испуњава
услове у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе
и кадровске оспособљености.
За послове из става 1. тач. 3) до 8) овог члана лиценца се издаје за
одређено подручје, односно водну јединицу или део водне јединице
(сектор, деоница и хидромелиорациони систем) утврђене актом министра из члана 27а став 4. овог закона.
Лиценца се издаје решењем Министарства, на захтев лица из става 1.
овог члана, на период од пет година.
Пре издавања лиценце за обављање послова из става 1. тач. 3) до 8) овог члана подносилац захтева је дужан да прибави мишљење јавног
водопривредног предузећа.
Трошкове издавања лиценце сноси лице из става 1. овог члана, у складу
са законом којим се уређују републичке административне таксе.
Лиценца се може одузети ако:
1) лице из става 1. овог члана престане да испуњава услове за издавање лиценце;
2) се утврди да је лиценца издата на основу нетачних и неистинитих података.
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Решење о издавању лиценце и одузимању лиценце је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.
Јавно предузеће, односно правно лице из става 1. овог члана коме је
одузета лиценца може да поднесе захтев за издавање нове лиценце, по
истеку рока од годину дана од дана доношења решења о одузимању
лиценце.
Министарство води евиденцију о издатим и одузетим лиценцама.
Министар ближе прописује услове из става 3. овог члана, садржину
обрасца захтева за издавање лиценци, начин вођења евиденције издатих и одузетих лиценци, као и садржину мишљења из става 6. овог
члана.
У образац захтева за издавање лиценци из става 12. овог члана уносе се
следећи подаци о личности: подаци о идентитету законског заступника
подносиоца захтева и подаци о идентитету контакт лица подносиоца
захтева (име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице и
број фиксног телефона и адреса електронске поште).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
V. ВОДНА АКТА И ВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Водна акта
Врсте водних аката
Члан 113.
Ради обезбеђења јединственог водног режима и остваривања управљања водама, у складу са Стратегијом, планом управљања водама и одговарајућом техничком документацијом, издају се водна акта.
Водна акта су:
1) водни услови;
2) водна сагласност;
3) водна дозвола.
Водна акта из става 2. тач. 2) и 3) овог члана су управна акта, која
се доносе у складу са прописом којим се уређује општи управни поступак.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Доношење водних аката и одлучивање по жалби
Члан 114.
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Водна акта доноси Министарство, на територији аутономне покрајине
надлежни орган аутономне покрајине, на територији јединице локалне
самоуправе надлежни орган јединице локалне самоуправе и јавно водопривредно предузеће.
Против водног акта из члана 113. став 2. тач. 2) и 3) овог закона донетог
од стране надлежног органа аутономне покрајине, односно јединице
локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана достављања тог водног
акта.
Водни акт из члана 113. став 2. тач. 2) и 3) овог закона донет од стране
министра је коначан у управном поступку и против тог акта може се
покренути управни спор.
Министар прописује садржину и образац захтева за издавање водних
аката из члана 113. став 2. овог закона.
У образац захтева за издавање водних аката из става 4. овог члана уносе
се следећи подаци о личности, и то: подаци о идентитету законског
заступника правног лица и подаци о идентитету контакт лица у правном лицу (име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице
и број фиксног телефона и адреса електронске поште), подаци о идентитету предузетника (име и презиме и јединствени матични број грађана), односно подаци о идентитету контакт лица предузетника (име и
презиме, број фиксног телефона и адреса електронске поште), а за физичко лице подаци о идентитету (име и презиме, јединствени матични
број грађана, адреса, број фиксног телефона и адреса електронске поште).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
1. 1. Водни услови
Издавање водних услова
Члан 115.
Водни услови издају се у поступку припреме техничке документације за
изградњу нових, реконструкцију постојећих објеката (осим за државни
пут I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких
пруга, пропуста и мостова на њима) и за доградњу постојећих објеката и извођење других радова који могу трајно, повремено или привремено утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве
животне средине, као и за израду планских докумената за уређење простора, управљање рибарским и заштићеним подручјима и газдовање
шумама.
Водним условима одређују се технички и други захтеви који морају да
се испуне при изградњи, доградњи и реконструкцији објеката, изради
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планских докумената и извођењу других радова из става 1. овог члана,
ради усклађивања са одредбама овог закона и прописима донетим на
основу њега.
Брисан је ранији став 3. (види члан 61. Закона - 101/2016-9)
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
Важење водних услова који се издају ван обједињене процедуре
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 116.
Водни услови који се издају ван обједињене процедуре престају да важе
по истеку годину дана од дана њиховог издавања, ако у том року није
поднет захтев за издавање водне сагласности.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Објекти, радови и планска документа за које се издају водни услови
Члан 117.
Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију
постојећих објеката, (осим за реконструкцију државног пута I и II реда,
пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и
мостова на њима), доградњу постојећих објеката, извођење других радова, израду планских докумената, и то за:
1) брану са акумулацијом;
2) водне објекте из члана 18. став 1. тачка 1) овог закона у саставу
јавног водовода за насеља већа од 20. 000 становника;
3) вишенаменски хидросистем;
4) хидроелектрану снаге преко 10 MW, термоелектрану, нуклеарни
објекат;
5) индустријски и производни објекат за који се захвата и доводи
вода из површинских или подземних вода и чије се отпадне воде
испуштају у површинске воде или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства;
6) водне објекте у саставу јавне канализације из члана 19. овог закона (главни колектор, постројење за пречишћавање отпадних вода и
објекат за одвођење и испуштање пречишћених отпадних вода);
7) државни пут I и II реда, категорије железничких пруга, пропусте и мостове на њима, метро, аеродром;
8) преводницу, водни пут, луку, марину и пристаниште;
9) индустријску и комуналну депонију;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

512

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

10) магистрални нафтовод, гасовод и далековод и трафостаница
када је то предвиђено планским документом или сепаратом;
11) хидромелиорациони систем за одводњавање преко 100 ha;
12) хидромелиорациони систем за наводњавање преко 50 ha;
13) систем за одвођење атмосферских вода насеља већих од 20. 000
становника;
14) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и
друге хазардне и приоритетне супстанце капацитета преко 500 тона;
15) рударске радове и објекте;
16) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на
водама I реда;
17) израду просторних (просторни план јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене и регионални просторни план) планова;
18) планове газдовања шумама на водном подручју;
19) планове и програме управљања заштићеним односно рибарским подручјима;
20) израду урбанистичких (план генералне регулације и генерални
урбанистички план) планова;
21) хидроелектрану снаге до 10 MW;
22) производни и други објекат, за који се захвата и доводи вода из
површинских или подземних вода и чије се отпадне воде испуштају у
површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу
издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;
23) испуштање вода за потребе чишћења и чишћење наталоженог
наноса из акумулационог језера;
24) вађење и депоновање на водном земљишту: речних наноса,
камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља
и непосредне околине, по завршеном вађењу;
25) рибњак;
26) изградњу или затрпавање бушених бунара и објеката са хоризонталним водозахватним грађевинама испод нивоа тла;
27) јавна скијалишта;
28) објекте јавног водовода и канализације, изузев водних објеката
јавног водовода за насеља већа од 20. 000 становника и водних објеката у саставу јавне канализације и за систем за одвођење атмосферских
вода насеља мањих од 20. 000 становника;
29) подземно и надземно складиште за нафту и њене деривате и
друге хазардне и приоритетне супстанце, капацитета мањег од 500 тона;
30) општински пут и мостове на њему када се налази у зони водотока;
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31) продуктовод, ТТ, оптички кабл и кабловски вод за пренос електричне енергије, као и други цевовод, односно кабловски вод када
се поставља испод корита реке или укршта са реком;
32) хидромелиорациони систем за одводњавање до 100 ha;
33) хидромелиорациони систем за наводњавање до 50 ha;
34) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама I реда;
35) уређење водотока и изградњу заштитних водних објеката на
водама II реда;
36) јавни водовод у сеоском насељу;
37) сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда;
38) плутајуће објекте;
39) друге објекте и радове, који могу привремено, повремено или
трајно да проузрокују промене у водном режиму или на које може утицати водни режим.
Водни услови за објекте и радове из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7),
8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 21), 22), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32),
33), 35), 36) и 39) овог члана издају се у поступку обједињене процедуре
коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и саставни су део локацијских услова као јавне
исправе.
Водни услови за објекте, радове и планска документа из става 1. тач.
15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) и 38) овог члана издају се ван
поступка обједињене процедуре.
Изузетно од става 1. овог члана водни услови се не издају у случају:
1) изградње, доградње, реконструкције и прикључења на јавни водовод и канализацију објеката који воду користе само за пиће и санитарне потребе;
2) изградње бунара за снабдевање водом за пиће и санитарне
потребе једног домаћинства;
3) изградње хидроелиорационог система површине до 1 ha, односно са потрошњом воде за наводњавање до 2500 m3 у вегетационом
периоду;
4) коришћења воде за гашење пожара и одбрану земље;
5) коришћења поплавног и инундационог подручја за пашњаке и
ливаде.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
Овлашћење за издавање водних услова
Члан 118.
Водне услове за објекте и радове из члана 117. тач. 1) до 19) овог закона
издаје Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни
орган аутономне покрајине.
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Вoдне услове из члана 117. тач. 20) до 35) и 39) овог закона издаје јавно
водопривредно предузеће.
Изузетно од става 2. овог члана, водне услове за депоновање речних
наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова и
речних алувиона, на водном земљишту на територији града Београда
издаје надлежни орган града Београда.
Водне услове из члана 117. тач. 36) до 38) овог закона издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе.
Изузетно од става 1. овог члана Министарство издаје водне услове за
објекте и радове из члана 117. тач. 1) до 16) овог закона од међудржавног значаја и за објекте и радове који се налазе, односно изводе на територији аутономне покрајине и делимично прелазе границе територије аутономне покрајине, а могу имати утицај на режим вода, као и за
планска документа која се израђују за веће просторне целине функционалног или географског карактера које прелазе границе територије
аутономне покрајине, а могу имати утицај на водни режим.
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и
радове из става 1. овог члана Министарство, а на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине, по службеној дужности прибавља мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове, органа управе надлежног за спровођење
државног мониторинга квалитета вода и јавног водопривредног предузећа, a по потреби по службеној дужности прибавља и мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине и/или специјализоване стручне – научне институције (заводи, институти и друго).
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и
радове из става 2. овог члана јавно водопривредно предузеће по службеној дужности прибавља мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове и органа управе надлежног за
спровођење државног мониторинга квалитета вода, а у случају вађења
речних наноса на водном путу и мишљење органа надлежног за
техничко одржавање водног пута.
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и
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управе по службеној дужности прибавља мишљење јавног водопривредног предузећа.
У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења
обједињене процедуре коју спроводи надлежни орган у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, орган, посебна организација и јавно водопривредно предузеће из ст. 6, 7. и 8. овог члана су
дужни да поступе по захтеву за давање мишљења и да тражено мишљење издају у року од 10 дана од дана пријема захтева за издавање
мишљења.
Ако орган, посебна организација и јавно водопривредно предузеће из
ст. 6, 7. и 8. овог члана не поступи у року из става 9. овог члана орган и
јавно водопривредно предузеће надлежно за издавање водних услова
ће о томе обавестити орган надлежан за спровођење поступка обједињене процедуре и поднеће захтев за покретање прекршајног поступка у
складу са чланом 212a овог закона.
Министар ближе прописује садржину мишљења из става 6. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Обавеза надлежног органа да достави грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску дозволу
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 118а
Надлежни орган по издавању грађевинске дозволе, ради информисања, доставља електронским путем органу, односно јавном водопривредном предузећу из члана 118. ст. 1. до 3. овог закона надлежним за
издавање водних услова грађевинску дозволу и пројекат за грађевинску
дозволу.
Орган, односно јавно водопривредно предузеће из члана 118. ст. 1. до 3.
овог закона, уколико утврде неусклађености са издатим водним условима, су дужни да надлежни орган који спроводи обједињену процедуру и инспекцијске органе који врше надзор над применом одредаба
овог закона и закона којим се уређује планирање и изградња, у року од
10 дана рачунајући од дана пријема грађевинске дозволе и пројекта за
грађевинску дозволу, обавесте у писаном облику да ли је пројекат за
грађевинску дозволу урађен у складу са водним условима издатим у
поступку спровођења обједињене процедуре.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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1. 2. Водна сагласност
Издавање водне сагласности
Члан 119.
Водна сагласност прибавља се за објекте и радове и планска документа из члана 117. тач. 15), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 34), 37) и 38) овог закона, као и за објекте и радове из члана 117. овог закона за које грађевинску дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња издаје министарство надлежно за послове грађевинарства,
односно надлежни орган аутономне покрајине, ван обједињене процедуре.
Водном сагласношћу из става 1. овог члана утврђује се да је техничка
документација за објекте, радове и планска документа из става 1. овог
члана урађена у складу са издатим водним условима.
Водна сагласност из става 1. овог члана није услов за издавање грађевинске дозволе и употребне дозволе.
Водну сагласност издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће, који је издао водне услове.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
Рок важности и преношење права
Члан 120.
Водна сагласност за вађење речних наноса издаје се на одређено време,
а најдуже за период од једне године правним лицима, односно предузетницима који су добили лиценцу за обављање делатности вађења
речних наноса, након утврђивања да испуњавају услове у погледу
техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске
оспособљености за обављање те делатности.
Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута
издаје се на захтев лица из става 1. овог члана, решењем министарства
надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења
речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног
земљишта, ради уређења режима вода, решењем министарства, на период од пет година.
Трошкове издавања лиценце сноси лице из става 1. овог члана, у складу
са законом којим се уређују републичке административне таксе.
Лиценца се одузима ако:
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1) лице из става 1. овог члана престане да испуњава услове за издавање лиценце;
2) се утврди да је лиценца издата на основу нетачних и неистинитих података.
Решење о издавању лиценце и одузимању лиценце је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.
Министар надлежан за послове саобраћаја и министар воде евиденцију
о издатим и одузетим лиценцама из става 2. овог члана.
Када се вађење речних наноса врши на водном путу јавно водопривредно предузеће које је издало водну сагласност из става 1. овог члана
је дужно да исту достави органу надлежном за техничко одржавање
водног пута.
Право стечено на основу водне сагласности не може се, без сагласности
надлежног органа, односно јавног водопривредног предузећа, који је
издао водну сагласност пренети на друго лице.
Решење о преносу права из става 8. овог члана доноси надлежни орган,
односно јавно водопривредно предузеће, у року од два месеца од дан
подношења захтева.
Против решења из става 9. овог члана донетог од стране надлежног
органа аутономне покрајине, надлежног органа јединице локалне самоуправе, односно јавног водопривредног предузећа може се изјавити
жалба министру у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 8. овог члана донето од стране Министарства је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути
управни спор.
Министар надлежан за послове саобраћаја, уз сагласност министра,
ближе прописује услове из става 1. овог члана и начин вођења евиденције издатих и одузетих лиценци.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Престанак важења водне сагласности
Члан 121.
Водна сагласност престаје да важи ако се у року од две године од дана
пријема водне сагласности не отпочне са изградњом, реконструкцијом
или доградњом објекта, извођењем радова, односно израдом планских
докумената, а у случају рударских објеката ако се не поднесе захтев за
издавање дозволе за изградњу рудника.
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Решење о утврђивању престанка важења водне сагласности доноси
орган, односно јавно водопривредно предузеће, који је издао водну
сагласност.
Против решења из става 2. овог члана донетог од стране надлежног
органа аутономне покрајине, надлежног органа јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа може се изјавити жалба
министру у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 2. овог члана донето од стране Министарства је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути
управни спор.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
1. 3. Водна дозвола
Издавање водне дозволе
Члан 122.
Водном дозволом се утврђују начин, услови и обим коришћења вода,
начин, услови и обим испуштања отпадних вода, складиштења и
испуштања хазардних и других супстанци које могу загадити воду, као
и услови за друге радове којима се утиче на водни режим.
Водна дозвола за коришћење подземних вода не може се издати без
решења министарства надлежног за послове геолошких истраживања о
утврђеним и разврстаним резервама подземних вода.
Водну дозволу издаје орган, односно јавно водопривредно предузеће,
надлежно за издавање водних услова.
Пре издавања водне дозволе за објекте и радове за које водну дозволу
издаје Министарство и надлежни орган аутономне покрајине подносилац захтева је дужан да прибави извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова, водне сагласности или
водне дозволе.
Водна дозвола издаје се на одређено време, а најдуже за период од 15
година.
Министар ближе прописује случајеве у којима је потребно прибавити
водну дозволу као и садржину извештајa из става 4. овог члана.
Брисан је ранији став 6. (види члан 67. Закона - 101/2016-9)
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Издавање водне дозволе без водних услова и водне сагласности
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Члан 123.
Водна дозвола не може се издати без прибављених водних услова и
издате водне сагласности.
Изузетно од става 1. овог члана, водна дозвола може се издати без водних услова и водне сагласности за изграђене објекте и системе који имају употребну дозволу и не утичу неповољно на водни режим.
Изузеци од обавезе издавања водне дозволе
Члан 124.
Водна дозвола не издаје се за:
1) дистрибуцију воде водоводном мрежом од резервоара, односно
главног магистралног вода до мерног инструмента потрошача;
2) одржавање природних и вештачких водотока и инундационих
подручја за обезбеђење пропусне способности, регулационих и заштитних објеката и водних објеката основне каналске мреже за одводњавање, које врши јавно водопривредно предузеће;
3) испуштање отпадних вода домаћинстава и правних лица која
воде коришћене за пиће и санитарне потребе испуштају у систем јавне
канализације;
4) одржавање пловног пута.
Поред послова из става 1. овог члана, власник, односно корисник земљишта може, без водне дозволе, за потребе сопственог домаћинства да
користи:
1) атмосферску воду, која се сакупља на његовом земљишту;
2) воде које извиру на том земљишту, али не отичу изван његове
границе;
3) подземне воде на његовом земљишту за пиће, напајање стоке и
санитарне потребе.
Пренос права стечених на основу водне дозволе
Члан 125.
Право стечено на основу водне дозволе не може се пренети на друго
лице без сагласности органа и јавног водопривредног предузећа који је
издао водну дозволу.
Против решења о давању сагласности из става 1. овог члана донетог од
стране надлежног органа аутономне покрајине, односно надлежног
органа јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана достављања решења.
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Решење о давању сагласности из става 1. овог члана које је донето од
стране Министарства је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Престанак важења водне дозволе
Члан 126.
Водна дозвола престаје да важи:
1) брисана је (види члан 69. Закона - 101/2016-9)
2) брисана је (види члан 69. Закона - 101/2016-9)
3) ако се ималац водне дозволе у писаној форми одрекне њеног
коришћења;
4) ако се, без оправданих разлога, не користи дуже од две године
од њеног добијања;
5) ако се не поштују услови из водне дозволе.
Решење о утврђивању престанка важења водне дозволе доноси орган и
јавног водопривредног предузећа који је издао водну дозволу.
Против решења из става 2. овог члана донетог од стране надлежног
органа аутономне покрајине, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног предузећа може се изјавити
жалба министру у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 2. овог члана донето од стране Министарства је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути
управни спор.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Употребна дозвола
Члан 127.
Водна дозвола није услов за издавање употребне дозволе.
Водну дозволу, у складу са одредбама овог закона, прибавља инвеститор када је у водним условима назначена обавеза њеног прибављања.
Издавање водне дозволе се обавља ван поступка обједињене процедуре.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

521

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Брисан је пододељак 1. 4. Водни налог (види члан 71. Закона - 101/20169)
Члан 128.
Брисан је (види члан 71. Закона - 101/2016-9)
2. Водна документација
Врсте водне документације
Члан 129.
Водна документација јесте:
1) водна књига;
2) водни регистар.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Водна књига
Члан 130.
Водна књига је регистар о издатим водним актима.
Орган који издаје водна акта дужан је да сва издата водна акта води у
водној књизи.
Водна књига нарочито садржи: уписник водних сагласности; уписник
водних дозвола; уписник водних услова; уписник закључака о одбацивању захтева странке; уписник аката о ненадлежности органа за поступање по захтеву странке; збирку исправа и техничку документацију.
Сврха обраде података о личности у уписницима из става 3. овог члана
је праћење и евидентирање издатих водних аката.
У уписнике из става 3. овог члана уносе се следећи подаци о личности:
подаци о идентитету подносиоца захтева (име и презиме и јединствени
матични број грађана).
Водна књига води се у писаној и електронској форми.
Надлежни орган аутономне покрајине, надлежни орган јединице локалне самоуправе и јавно водопривредно предузеће дужни су да Министарству достављају податке из водне књиге.
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Министарство је дужно да податке из водне књиге доставља министарству надлежном за послове који се односе на техничке прописе, у складу са посебним законом.
Министар ближе прописује садржину, начин вођења и образац водне
књиге из става 3. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Водни регистар
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 131.
Ради обезбеђења података потребних за управљање водама, односно
коришћење вода, заштиту вода и заштиту од штетног дејства вода, воде
се водни регистри.
Водни регистри су:
1) регистар водног добра;
2) регистар водних објеката;
3) регистар коришћења вода;
4) регистар загађивача.
Водни регистри из става 2. овог члана су саставни део водног информационог система.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Садржина и начин вођења водног регистра
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 132.
Регистар водног добра садржи нарочито: обрасце регистра, збирку
исправа и техничку и осталу документацију о површинским и подземним водама, водном земљишту и речним наносима са водног земљишта.
Регистар водних објеката садржи нарочито: обрасце регистра, збирку
исправа и техничку документацију о водном објекту.
Регистар коришћења вода садржи нарочито: обрасце регистра, збирку
исправа и техничку и осталу документацију о извориштима и корисницима вода, количини и квалитету захваћене воде за поједине намене.
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Регистар загађивача вода нарочито садржи: обрасце регистра, збирку
исправа и техничку и осталу документацију о изворима загађивања
вода, количини и врсти емисије и пријемницима (реципијентима).
Водне регистре из ст. 1. до 4. овог члана води јавно водопривредно предузеће.
Јавно водопривредно предузеће дужно је да доставља Министарству
регистре.
Министарство је дужно да податке из водног регистра доставља министарству надлежном за послове који се односе на техничке прописе, у
складу са посебним законом.
Водни регистар води се у писаној и електронској форми.
Министар ближе прописује садржину
них регистара из ст. 1. до 4. овог члана.

и

начин

вођења

вод-

У водне регистре уносе се следећи подаци о личности, и то: подаци о
идентитету законског заступника правног лица и подаци о идентитету
контакт лица у правном лицу (име и презиме, функција коју лице обавља, а за контакт лице и број фиксног телефона и адреса електронске
поште), подаци о идентитету предузетника (име и презиме и јединствени матични број грађана), односно подаци о идентитету контакт
лица предузетника (име и презиме, број фиксног телефона и адреса
електронске поште), а за физичко лице подаци о идентитету (име и
презиме, јединствени матични број грађана, адреса, број фиксног телефона и адреса електронске поште).
Правно лице које је сопственим средствима изградило водне објекте
дужно је да, на захтев Министарства и јавног водопривредног предузећа, достави податке за водне регистре из ст. 1. до 4. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
VI. ЗАБРАНЕ, ОГРАНИЧЕЊЕ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА И
КОРИСНИКА ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА И ВОДНИХ ОБЈЕКАТА
1. Забране и ограничења
Члан 133.
Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране
од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
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1. на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, напасати крупну стоку, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих објеката;
2. на водном земљишту:
1) градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
2) одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
3) складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се
ремете услови проласка великих вода,
4) вађење речног наноса супротно издатој водној сагласности или
без водне сагласности;
5) прати возила и друге машине,
6) вршити друге радње, осим у случају:
(1) спровођења мера очувањa, унапређења и презентације природних вредности,
(2) предузимања радњи ради заштите људи, животиња и имовине;
3. у поплавном подручју градити објекте на начин којим се омета
протицање воде и леда или супротно прописима за градњу у поплавном
подручју;
4. садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу
ширине најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у
брањеној зони супротно издатој водној сагласности;
5. копати бунаре, ровове и канале поред насипа у појасу ширине
најмање 10 m од небрањене ножице насипа према водотоку, односно до
50 m према брањеном подручју, осим ако је њихова функција заштита
од штетног дејства вода или је техничком документацијом, урађеном у
складу са овим законом, доказано да није угрожена стабилност насипа;
6. мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму којим се угрожава снабдевање питком или
технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта,
стабилност тла и објеката;
7. мењати правац и јачину тока површинске воде која природно
протиче или отиче са водног земљишта које је у приватној својини;
8. градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност
мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине
од најмање 5 m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала;
9. одлагати чврсти отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде
или друге материје и вршити радње, којима се може оштетити корито и
обала водотока, утицати на промену његове трасе, нивое воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и других водних
објеката или отежати одржавање водног система;
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10. вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту
(осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење
корита и друго);
11. изводити радове који би могли угрозити стабилност бране или
њену намену, као и мењати природне услове у околини акумулационих
и ретензионих басена на начин којим би се проузроковало клизања
терена, појаве ерозије или настајање вододерина и бујица;
12. изводити друге радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката.
Забрана вршења радњи из става 1. овог члана може се проширити
и изван граница водног земљишта, ако би се тим радњама угрозио водни режим или водни објекти.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
2. Обавезе
Радње трпљења
Члан 134.
Власник, односно корисник водног земљишта дужан је да:
1) допусти пролаз преко земљишта лицима која су овлашћена да
премеравају, снимају, пројектују и обележавају земљиште или воде за
потребе изградње санацији или реконструкције водних објеката, лицима која врше инспекцијски надзор, као и лицима која изводе радове на
изградњи, реконструкцији и одржавању тих објеката;
2) допусти коришћење корита за велику воду и обале реке у ширини од 5 m лицима која су овлашћена да врше преглед стања и одржавање речних корита и обала;
3) омогући коришћење одговарајућег материјала са свог земљишта, као и пролаз лица и механизације, ради спровођења одбране од
поплава;
4) допусти слободно отицање воде која долази са узводних земљишта, без промене правца и брзине воде;
5) газдује шумама на инундационом подручју тако да се не праве
сметње природном отицању воде и леда;
6) допусти на свом земљишту вађење, привремено депоновање и
транспортовање речног наноса и муља из водотока и инундационих
подручја ради обезбеђења пропусне способности, регулационих и заштитних објеката, као и водних објеката основне и детаљне каналске
мреже за одводњавање, које врши јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе;
7) дозволи постављање и рад мерних инструмената, неопходних за
истраживања, ископавања или бушења, експериментална пумпања,
узимање узорака и друге послове везане за истраживања вода за потребе снабдевања водом или других истраживачких делатности, под усло-
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вима и на начин прописан овим или другим законом, као и за потребе
мониторинга вода.
Власник, односно корисник непокретности која се налази у зони санитарне заштите дужан је да начин коришћења непокретности прилагоди
условима утврђеним за коришћење и одржавање зона санитарне заштите.
Власник, односно корисник земљишта има право на накнаду стварне
штете у случајевима из става 1. тач. 1), 2), 3), 6) и 7) овог члана, као и за
коришћење материјала из става 1. тачка 3) овог члана.
Међусобна права и обавезе које настану у вези са извођењем радова из
става 1. тач. 1), 2), 3), 6) и 7) овог члана споразумно уређују власник,
односно корисник земљишта и инвеститор.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Предузимање радњи
Члан 135.
Власник, односно корисник водног земљишта или водног објекта на
обали дужан је да на делу на коме је власник, односно корисник:
1) учествује, по упутству јавног водопривредног предузећа, у извођењу мањих радова на одржавању корита за велику воду, осим корита
за малу воду, ради спречавања ерозије, одроњавања обала или смањења пропусне моћи корита за воду;
2) уклони сам или учествује, по упутству јавног водопривредног
предузећа, у уклањању из корита водотока или са свог земљишта предмета који могу нарушити водни режим;
3) уклони дрво из корита бујичног тока.
Власник, односно корисник водног земљишта има право накнаде вредности коришћеног материјала за радове из става 1. овог члана.
Ако власник, односно корисник не изврши сам или не учествује у извођењу радова из става 1. овог члана, радове ће извести јавно водопривредно предузеће, на терет власника, односно корисника земљишта.
Ако је власник, односно корисник непознат, или ако је до потребе
извршења радова дошло услед више силе, радове ће извршити јавно
водопривредно предузеће.
Обавезе лица која користе објекте чијом изградњом се повишава
ниво воде
Члан 136.
Власник, односно корисник објеката на водном земљишту чијом
изградњом се трајно повишава ниво воде природног водотока и повећавају трошкови заштите од штетног дејства вода, дужан је да:
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1) изгради додатни систем заштите или надокнади повећане трошкове правном лицу које предузима додатне мере заштите од штетног
дејства вода;
2) учествује у одржавању заштитних водних објеката;
3) учествује у спровођењу одбране од поплава.
Утврђивање права службености
Члан 137.
Власник, односно корисник земљишта дужан је да дозволи да преко
његовог земљишта други власник, односно корисник изводи радове
одвођења, односно довођења воде до свог земљишта, ако за то не постоји целисходније техничко или економско решење.
Ако власници, односно корисници земљишта не постигну споразум о
утврђивању права службености и о висини одговарајуће накнаде, одлуку доноси суд.
Прикључење на јавни водовод у сеоском насељу
Члан 138.
Правно и физичко лице које није учествовало у изградњи сеоског водовода може се прикључити на сеоски водовод ако:
1) водовод, с обзиром на количину воде, може да задовољи потребе
свих корисника;
2) се његово снабдевање водом не може на економичан и технички
рационалан начин решити другачије.
Лицу из става 1. овог члана одобрење за прикључак издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Лице из става 1. овог члана које се прикључило на сеоски водовод
дужно је да:
1) надокнади сразмерни део трошкова изградње;
2) од часа прикључења сноси припадајући део трошкова одржавања и искоришћавања водовода;
3) сноси све трошкове прикључка.
Отклањање штете
Члан 139.
Ако су на водном објекту у јавној својини причињене штете радњама
правног или физичког лица, трошкови отклањања причињене штете на
водном објекту падају на терет тог лица.
Правно или физичко лице, које погорша водни режим, односно стање
ерозије на ерозионом подручју, дужно је да, у року који одреди инспек-
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тор надлежан за послове водопривреде, изврши радње ради успостављања стања које је постојало пре него што је штета настала.
Ако лице из ст. 1. и 2. овог члана не изврши радње у одређеном року, те
радње ће извршити јавно водопривредно предузеће, односно надлежни
орган јединице локалне самоуправе у случају ерозионог подручја, о
трошку лица које је изазвало штету.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
VII. ДРУГИ СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ВОДАМА
1. Савет за воде
Оснивање и делокруг рада
Члан 140.
Ради разматрања стручних питања, давања стручних мишљења и учешћа у реализацији пројектних задатака у области управљања водама,
министар, у складу са прописима којима се уређује државна управа,
решењем оснива посебну радну групу – Савет за воде (у даљем тексту:
Савет).
Послови Савета
Члан 141.
Савет обавља следеће послове:
1) разматра и даје мишљења на предлоге закона и других прописа
којима се уређују питања управљања водама;
2) разматра и даје мишљења на предлог Стратегије и плана управљања водама;
3) даје предлоге за унапређење стања у области вода.
2. Национална конференција за воде
Оснивање и састав
Члан 142.
Ради обезбеђења утицаја јавности у управљању водама, Влада оснива
Националну конференцију за воде (у даљем тексту: Национална конференција).
Национална конференција има 14 чланова, које именује Влада, на предлог Министарства, на период од четири године.
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Националну конференцију чине представници јединица локалне самоуправе са сваког водног подручја, представници корисника вода и
удружења грађана.
Национална конференција доноси пословник о свом раду.
Рад Националне конференције је јаван.
Средства за рад Националне конференције обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Делокруг рада
Члан 143.
Национална конференција обавља следеће послове:
1) прати реализацију Стратегије и плана управљања водама;
2) учествује у јавној расправи у фази припреме плана управљања
водама;
3) прати реализацију плана управљања водама на водном подручју;
4) даје предлоге за побољшање учешћа јавности у процесу планирања, доношења одлука и контроле њиховог спровођења;
5) даје предлоге за едукацију јавности о значају воде, о потреби рационализације потрошње воде и заштите воде и улози водних објеката
у обезбеђењу услуга.
Национална конференција подноси извештај о свом раду Влади, једном годишње.
Административно техничке послове за потребе Националне конференције обавља Министарство.
3. Удружење корисника вода
Члан 144.
Ради обезбеђења услова за разне видове коришћења вода (наводњавање, рибњаци и друго) или заштите од штетног дејства вода, заинтересована лица на делу водног подручја, односно на мелиорационом
подручју или његовом делу, могу основати удружење корисника вода, у
складу са посебним законом.
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4. Научноистраживачка организација
Члан 145.
Студијско истраживачке послове од посебног значаја за управљање
водама врши научноистраживачка организација која је овлашћена од
стране Министарства за обављање тих послова.
Министар решењем овлашћује правно лице из става 1. овог члана, ако
има:
1) акт министарства надлежног за послове научноистраживачке
делатности о испуњавању услова за обављање научноистраживачке
делатности од општег интереса у области водопривреде;
2) референце за обављање послова из става 1. овог члана.
Решење министра из става 1. овог члана је коначно у управном поступку и против њега може се покренути управни спор.
Списак овлашћених правних лица из става 2. овог члана објављује се на
веб-сајту Министарства.
5. Јавно предузеће за регионалне и вишенаменске хидросистеме
Члан 146.
Регионални и вишенаменски хидросистеми су сложени хидросистеми
који служе за обезбеђење потреба у области вода (снабдевање водом,
наводњавање, заштита вода, заштита од штетног дејства вода), на територији две или више јединица локалне самоуправе.
Управљање и одржавање хидросистема из става 1. овог члана врши јавно предузеће основано од јединица локалне самоуправе за које се обезбеђују потребе у области вода.
VIII. ИНФОРМИСАЊЕ И ВОДНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
Информисање
Члан 147.
Министарство и јавно водопривредно предузеће, обезбеђују јавност
рада давањем информација средствима јавног информисања, односно
издавањем службених информација.
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Водни информациони систем
Члан 148.
Ради класификовања вода, праћења и унапређења водног режима, планирања развоја водних система и управљања водама у Републици Србији успоставља се водни информациони систем.
Водни информациони систем обезбеђује формирање, одржавање, презентацију и дистрибуцију података о: стању квалитета вода, класама
водних тела површинских и подземних вода, водној документацији,
законодавним, организационим, стратешким и планским мерама у
области управљања водама, научно-техничке и друге информације од
значаја за управљање водама и размену информација са другим
информационим системима на националном и међународном нивоу.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења информационог
система из става 1. овог члана, методологију, структуру, категорије и
нивое сакупљања података, као и садржину података о којима се обавештава јавност.
Успостављање и вођење водног информационог система
Члан 149.
Водни информациони систем успоставља и води Министарство.
Водне информационе системе успостављају и воде и јавна водопривредна предузећа, као део водног информационог система из става 1.
овог члана.
IX. ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА
1. Предмет финансирања
Члан 150.
Послови од општег интереса који се финансирају у складу са овим
законом, јесу:
то:

1) Послови уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, и

(1) изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање
регулационим и заштитним водним објектима у јавној својини и одржавање водотока;
(2) изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање
водним објектима за одводњавање у јавној својини;
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(3) изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање
водним објектима за заштиту од ерозија и бујица у јавној својини и
извођење радова и мера за заштиту од ерозије и бујица, у складу са
чланом 62. овог закона;
(4) спровођење одбране од поплаве,
2) Послови уређења и коришћења вода, и то:
(1) израда биланса вода, контрола стања залиха водних ресурса и
мере за обезбеђење њиховог рационалног коришћења и заштите;
(2) израда биланса подземних вода за појединачни ресурс, укључујући и расположиви ресурс, начин и динамика обнављања ресурса и
мере за обезбеђење рационалног коришћења и заштиту ресурса;
(3) испитивање квалитета воде на изворишту и истражни радови
на изворишту;
(4) заштита изворишта за снабдевање водом;
(5) изградња и реконструкција водних објеката из члана 18. став 1.
тачка 1) овог закона, у јавној својини;
(6) одржавање и управљање водним објектима за наводњавање у
јавној својини,
3) Послови заштите вода од загађивања, и то:
(1) израда програма и систематско праћење квалитета вода - мониторинг;
(2) праћење хаваријских загађења, организација и контрола њиховог спровођења;
(3) спровођење дугорочних и краткорочних мера за спречавање,
ублажавање и контролу загађивања вода;
(4) уређење водног режима заштићених области из члана 110. овог
закона и других подручја која на њих имају утицаја;
(5) изградња и реконструкција водних објеката за сакупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода (главни колектори, постројења за пречишћавање отпадних вода, постројења за
прераду отпадних муљева и испусту из постројења у пријемник) у јавној
својини,
4) Послови који се односе на системе за одводњавање и наводњавање, и то: одржавање и управљање водним објектима и системима за
одводњавање и наводњавање у јавној својини,
5) Послови који се односе на регионалне и вишенаменске хидросистеме, и то: изградња, реконструкција, санација, одржавање и управљање регионалним и вишенаменским хидросистемима у јавној својини,
6) Остали послови од општег интереса, и то:
(1) израда и спровођење планских докумената, програма и нормативних аката;
(2) израда студија и извођење истражних радова за потребе интегралног управљања водама, израда техничке документације из области
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уређења водотока и заштите од штетног дејства вода, уређења и коришћења вода и заштите вода од загађивања;
(3) послови међународне сарадње у области вода;
(4) успостављање и вођење водне документације и водног информационог система;
(5) вршење поверених послова од стране јавних водопривредних
предузећа (припрема предлога водних јединица и њихових граница,
плана управљања водама за водна подручја, посебног плана управљања
водама за поједина питања управљања водама, плана управљања ризицима од поплава за водна подручја, оперативног плана за одбрану од
поплава, израда карте угрожености и карте ризика од поплава, израда
мишљења на оперативне планове за одбрану од поплава за воде II реда,
идентификација водних тела површинских и подземних вода која се
користе или могу да се користе за људску потрошњу у будућности, вођење регистара заштићених области на водном подручју, вршење
послова инвеститора у име Републике Србије, односно аутономне
покрајине, издавање водних аката, вршење обрачуна и задужења
обвезника плаћања накнада за воде).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
**Службени гласник Републике Србије, број 95/2018
1. Извори средстава
Члан 151.
Средства за финансирање послова из члана 150. овог закона обезбеђују се из:
1) буџета Републике Србије;
2) буџета аутономне покрајине;
3) накнада за воде;
4) концесионе накнаде;
5) осталих извора.
Средства из става 1. тач. 3) и 4) овог члана су јавни приход.
Средства из става 1. овог члана могу се користити само за намене одређене овим законом.
2. 1. Коришћење средстава буџета
Члан 152.
Послови из члана 150. став 1. тач. 1), 2), 5) и 6) овог закона на територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине, финансирају се из буџета Републике Србије.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

534

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Послови из става 1. овог члана, осим послова међународне сарадње, на
територији аутономне покрајине финансирају се из буџета аутономне
покрајине.
Чл. 153-177ђ
Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
2. 2. 6. Сливна водна накнада
Брисани су називи чланова 178. до 182. (види члан 2. Закона 93/2012-27)
Чл. 178. до 182.
Брисани су (види члан 2. Закона - 93/2012-27)
2. 3. Концесиона накнада
Члан 183.
Обавеза плаћања концесионе накнаде, одређивање висине, рокова,
услова и начина плаћања те накнаде, као и усмеравање средстава
остварених од концесионе накнаде врши се у складу са законом којим
се уређује област концесија.
2. 4. Остали извори финансирања
Члан 184.
Остали извори средстава за финансирање послова из члана 150.
овог закона су:
1) сопствена средства правних и физичких лица;
2) средства превентиве која се издвајају из премије осигурања;
3) наменски кредити;
4) јавни зајмови;
5) донације и друго.
1. Буџетски фондови за воде
3. 1 Буџетски фонд за воде Републике Србије
Оснивање
Члан 185.
Буџетски фонд за воде Републике Србије (у даљем тексту: Републички
фонд) оснива се ради евидентирања посебних средстава намењених
финансирању послова од општег интереса који се финансирају у складу
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са овим законом на територији Републике Србије, осим територије аутономне покрајине.
Наменска примања буџета Републике Србије и извршени издаци ради
остваривања циља из става 1. овог члана водиће се одвојено у оквиру
главне књиге трезора на повезаним евиденционим контима.
Републички фонд се оснива на неодређено време.
Републичким фондом управља Министарство.
По укидању Републичког фонда, права и обавезе тог фонда преузима
Министарство.
Извори финансирања
Члан 186.
Средства за финансирање Републичког фонда обезбеђују се:
1) из апропријација у буџету Републике Србије за текућу годину;
2) од накнада за воде из члана 153. овог закона, осим накнаде за
загађивање вода, остварених на територији Републике Србије, осим
територије аутономне покрајине;
2a) брисана је (види члан 8. Закона - 95/2018-388)
3) од прихода од управљања слободним новчаним средствима Републичког фонда.
Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 93/2012-27)
Коришћење средстава Републичког фонда
Члан 187.
Средства Републичког фонда остварена из извора из члана 186. овог
закона користе се за финансирање послова од општег интереса из члана 150. овог закона, на територији Републике Србије, осим територије
аутономне покрајине.
Коришћење средстава из става 1. овог члана врши се у складу са годишњим програмом из члана 42. овог закона.
Министарство ближе прописује услове за расподелу и коришћење средстава Републичког фонда, као и начин расподеле тих средстава.
Неутрошена средства остварена по основу накнада за воде из члана
186. тачка 2) овог закона у претходној години, преносе се за исте намене у наредну годину.
*Службени гласник Републике Србије, број 93/2012
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3. 2. Буџетски фонд за воде аутономне покрајине
Оснивање
Члан 188.
Буџетски фонд за воде аутономне покрајине (у даљем тексту: Покрајински фонд) оснива се ради евидентирања посебних средстава намењених финансирању послова од општег интереса који се финансирају у
складу са овим законом на територији аутономне покрајине.
Наменска примања буџета аутономне покрајине и извршени издаци
ради остваривања циља из става 1. овог члана водиће се одвојено у
оквиру главне књиге трезора на повезаним евиденционим рачунима.
Покрајински фонд се оснива на неодређено време.
Покрајинским фондом управља надлежни орган аутономне покрајине.
По укидању Покрајинског фонда, права и обавезе тог фонда преузима
надлежни орган аутономне покрајине.
Извори финансирања
Члан 189.
Средства за финансирање Покрајинског фонда обезбеђују се:
ну;

1) из апропријација у буџету аутономне покрајине за текућу годи-

2) од накнада за воде из члана 153. тач. 1), 2), 4), 5) и 6) овог закона, остварених на територији аутономне покрајине;
2a) брисана је (види члан 9. Закона - 95/2018-388)
3) од прихода од управљања слободним новчаним средствима
Покрајинског фонда.
Брисан је ранији став 2. (види члан 5. Закона - 93/2012-27)
*Службени гласник Републике Србије, број 93/2012
**Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Коришћење средстава Покрајинског фонда
Члан 190.
Средства Покрајинског фонда остварена из извора из члана 189. овог
закона користе се за финансирање послова од општег интереса из члана 150. овог закона на територији аутономне покрајине, у складу са годишњим програмом.
Надлежни орган аутономне покрајине ближе прописује услове за расподелу и коришћење средстава Покрајинског фонда, као и начин расподеле тих средстава.
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Неутрошена средства из члана 189. тачка 2) овог закона у претходној
години преносе се за исте намене у наредну годину.
*Службени гласник Републике Србије, број 93/2012
1. Обрачунавање и плаћање накнаде за воде
Чл. 191-195.
Престали су да важе (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
X. НАДЗОР
Инспекцијски надзор
Члан 196.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа
донетих на основу овог закона врши Министарство преко инспектора
надлежног за послове водопривреде (у даљем тексту: водни инспектор).
Водни инспектор врши и инспекцијски надзор над применом овог закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових
и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који
могу утицати на промене у водном режиму.
Инспекцијски надзор који се односи на здравствену исправност воде за
пиће и на квалитет воде за купање врши министарство надлежно за
послове здравља преко санитарног инспектора.
Инспекцијски надзор који се односи на квалитет отпадних вода које се
испуштају у реципијент врши министарство надлежно за послове заштите животне средине преко инспектора за заштиту животне средине.
Аутономној покрајини поверава се, као поверени посао државне управе, вршење инспекцијског надзора из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана на територији аутономне покрајине.
Граду Београду поверава се, као поверени посао државне управе,
вршење инспекцијског надзора из ст. 1, 2. и 4. овог члана на територији
града Београда.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Услови за обављање послова водног инспектора
Члан 197.
Послове водног инспектора може да врши лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске стуНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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дије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно које је стекло образовање на основним студијама од најмање четири године из области грађевине хидротехнички
смер, из области пољопривреде водопривредни смер, из области шумарства смер за заштиту од ерозије и уређење бујица, из области
технологије и које има положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства.
Службено одело и службена легитимација
Члан 198.
У обављању послова инспекцијског надзора водни инспектор мора да
има службену легитимацију, ознаку и одговарајућу опрему.
Водни инспектор обавља послове инспекцијског надзора у прописаном
службеном оделу.
Министар прописује изглед и садржину ознаке и врсту опреме, као и
изглед службеног одела.
У образац службене легитимације водног инспектора чији је изглед
прописан Правилником о изгледу обрасца службене легитимације
инспектора (Службени гласник Републике Србије, број 81/15) уносе се
следећи подаци о личности: подаци о идентитету водног инспектора
(име и презиме).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Права и дужности водног инспектора
Члан 199.
У вршењу инспекцијског надзора водни инспектор има право и дужност да проверава:
1) да ли се изградња објеката и извођење других радова који могу
да проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном
или вештачки успостављеном водном режиму врши у складу са овим
законом;
2) да ли су водна акта, документација за одбрану од поплава, водни
катастри, пословне књиге и остали документи донети, односно да ли се
воде у складу са овим и посебним законом;
3) испуњеност услова из водних аката, као и контролу начина коришћења водних објеката у складу са издатим водним сагласностима,
односно водним дозволама и потврдама;
4) функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих објеката и за водни режим;
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5) режим и квалитет воде у водотоцима, језерима, акумулацијама и
подземним водама;
6) примену прописа о водном режиму у погледу обезбеђења минималног одрживог протока низводно од захвата воде.
Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да водном
инспектору омогући вршење надзора, да му без одлагања стави на увид
и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасни се о
чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Права и дужности санитарног инспектора
Члан 200.
У вршењу инспекцијског надзора санитарни инспектор има право
и дужност да:
1) контролише да ли се врши испитивање здравствене исправности
воде за пиће и квалитета воде за купање;
2) контролише здравствену исправност воде за пиће и квалитет
воде за купање;
3) организује узимање узорака воде за пиће и воде за купање, када
постоји сумња у здравствену исправност воде за пиће, односно квалитет
воде за купање;
4) контролише начин коришћења и начин одржавања зона санитарне заштите изворишта, у циљу заштите од намерног или случајног
загађења воде на изворишту;
5) контролише да ли јединица локалне самоуправе поседује решење о одређивању зона санитарне заштите за изворишта воде за пиће
која су формирана на територији јединице локалне самоуправе.
Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да санитарном
инспектору омогући вршење надзора, да му без одлагања стави на увид
и располагање потребну документацију и друге доказе и изјасни се о
чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Права и дужности инспектора за заштиту животне средине
Члан 201.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине има право и дужност да проверава:
1) да ли испуштене отпадне воде и отпадне воде које се после пречишћавања испуштају у реципијент испуњавају услове у погледу граничних вредности утврђених у складу са чланом 93. став 2. овог закона;
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

540

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

2) да ли се ради заштите квалитета вода реципијента примењују
забране из члана 97. тач. 1), 1а), 1б), 2), 4) и 6) овог закона;
2а) да ли правна лица, предузетници и физичка лица испуњавају
своје обавезе из члана 98. овог закона;
3) да ли се обавеза испитивања отпадних вода врши у складу са
чланом 99. овог закона.
Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да инспектору за
заштиту животне средине омогући вршење надзора, да му без одлагања
стави на увид и располагање потребну документацију и друге доказе и
изјасни се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Мере које налаже водни инспектор
Члан 202.
У вршењу послова из члана 199. овог закона водни инспектор је
овлашћен да:
1) забрани, односно обустави радове који се изводе супротно издатој водној сагласности, односно водној дозволи или без водне сагласности, односно водне дозволе;
2) забрани или ограничи коришћење вода, испуштање вода, вађење речних наноса, односно коришћење објеката и постројења ако се коришћење вода, испуштање вода, вађење речних наноса,
односно коришћење објеката и постројења врши супротно одредбама
овог закона;
3) наложи уклањање дрвећа и жбунастог биља који расту или су
засађени без водне сагласности;
4) наложи отклањање узрока загађења на водном објекту, водном
земљишту или водном телу и довођење у првобитно стање;
5) наложи привремени престанак рада и обављање делатности
правним лицима, ако утврди да се коришћење, односно испуштање
вода не врши у складу са издатим водним актима;
6) наложи сађење дрвећа и жбунастог биља у случајевима утврђеним овим законом;
7) привремено одузме предмете којима је нарушен водни режим и
о томе изда потврду;
8) прегледа пословне књиге обвезника плаћања накнада из овог
закона, осим накнаде за загађивање вода, ради прикупљања података
потребних за обрачун накнада;
9) изрекне новчану казну на лицу места (мандатну казну), када је
то одређено овим законом;
10) подноси захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за
привредни преступ и кривичну пријаву због повреде одредаба овог закона;
11) предузима друге мере и радње за које је овлашћен законом или
другим прописом.
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Мере из става 1. тач. 1) до 6) овог члана налажу се решењем водног
инспектора.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Мере које налаже санитарни инспектор
Члан 203.
У вршењу послова из члана 200. овог закона санитарни инспектор је
овлашћен да:
1) забрани испоруку воде за пиће, односно коришћење воде за купање, ако не постоји доказ или не постоји доказ у прописаном обиму
овлашћене здравствене установе о извршеним лабораторијским анализама на здравствену исправност воде за пиће, односно квалитет воде за
купање;
2) забрани испоруку воде за пиће ако је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да
је вода за пиће здравствено неисправна, а може да дозволи испоруку
воде која се употребљава за санитарно-хигијенске потребе;
3) забрани коришћење воде за купање, ако је овлашћена здравствена установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да квалитет воде за купање не задовољава;
4) забрани употребу воде за пиће, ако је овлашћена здравствена
установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да
је вода за пиће здравствено неисправна;
5) забрани коришћење објекта, односно обављање делатности у
зони санитарне заштите на начин који изазива или може да изазове
загађивање воде изворишта, док се не отклоне уочени недостаци;
6) обавести надлежни орган о бесправно изграђеним објектима и о
обављању недозвољених делатности у зонама санитарне заштите изворишта;
7) нареди прибављање решења о одређивању зона санитарне заштите изворишта за снабдевање водом за пиће;
8) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ, у складу са овим законом;
9) предузима друге мере и радње за које је овлашћен овим законом
и другим прописом.
Мере из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 7) и 9) овог члана налажу се решењем санитарног инспектора.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Мере које налаже инспектор за заштиту животне средине
Члан 204.
У вршењу послова из члана 201. овог закона инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да:
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1) забрани испуштање отпадних вода у случајевима прекорачења
граничних вредности емисије прописаних чланом 93. став 2. овог закона;
2) забрани испуштање отпадних вода у случајевима предвиђеним
чланом 97. тач. 1), 2), 4) и 6) овог закона;
3) наложи лицу које испушта отпадне воде да постави уређаје за
мерење и континуирано мери количине отпадних вода, као и да испитује параметре квалитета отпадних вода и да извештај о извршеним
мерењима достави јавном водопривредном предузећу, министарству
надлежном за послове заштите животне средине и органу управе надлежног за спровођење државног мониторинга квалитета воде;
3а) наложи привремени престанак рада и обављање делатности
лицима из члана 99. ст. 1. и 2. овог закона;
4) наложи испитивање квалитета вода у случајевима када постоји
сумња да је дошло до прекорачења граничних вредности емисије;
5) прегледа пословне књиге и пословне просторије обвезника плаћања накнаде за загађивање воде из овог закона, ради прикупљања
података потребних за обрачун накнада;
6) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за
привредни преступ, у складу са овим законом;
7) предузима друге мере и радње за које је овлашћен овим законом
или прописом донетим на основу њега.
Мере из става 1. тач. 1) до 4) овог члана налажу се решењем инспектора
за заштиту животне средине.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Налагање хитних мера од стране водног инспектора
Члан 205.
Водни инспектор може усмено наложити предузимање хитних мера ако
је то потребно ради спречавања непосредне опасности по живот и
здравље људи, биљног и животињског света и настанак веће материјалне штете, а посебно у случајевима:
1) непосредне опасности од рушења брана;
2) непосредне опасности од плављења.
На основу усменог налога о предузимању хитних мера из става 1. овог
члана доставиће се странци решење, у року од 24 часа од усменог налога.
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.
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Налагање хитних мера од стране инспектора за заштиту животне
средине
Члан 206.
Инспектор за заштиту животне средине може усмено наложити предузимање хитних мера ако је то потребно ради спречавања непосредне
опасности по живот и здравље људи, биљног и животињског света и
настанак веће материјалне штете, а посебно у случајевима:
1) опасности од загађивања вода;
2) ако је већ наступило загађење вода преко граничних вредности
емисије.
На основу усменог налога о предузимању хитних мера из става 1. овог
члана доставиће се странци решење, у року од 24 часа од усменог налога.
Решење и жалба на решење
Члан 207.
Ако водни инспектор, санитарни инспектор и инспектор за заштиту
животне средине приликом вршења надзора, утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен, у року који не може бити
дужи од 15 дана од дана извршеног надзора донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање.
На решење инспектора из става 1. овог члана може се изјавити жалба
министру, односно министру надлежном за послове здравља и министру надлежном за послове заштите животне средине, у року од 15 дана
од дана достављања жалбе.
О жалби министар из става 2. овог члана одлучује у року од 30 дана од
дана достављања жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења.
Решење министра из става 3. овог члана је коначно у управном поступку и против тог решења може се покренути управни спор.
Узимање узорака воде
Члан 208.
По потреби, водни инспектор, односно инспектор за заштиту животне
средине може организовати узимање узорака воде и отпадних вода,
ради анализе и провере степена загађености вода, при чему трошкове
анализе сноси правно лице, предузетник или физичко лице од кога
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потиче загађење, ако анализе покажу да је дошло до одступања од прописаних стандарда о ефлуентима, односно до одступања у односу на
класификацију вода из члана 111. овог закона.
По потреби, санитарни инспектор може организовати узимање узорака
воде за пиће и воде за купање, ради анализе и провере здравствене
исправности воде за пиће, односно анализе и провере квалитета воде за
купање, при чему трошкове анализе сноси правно или физичко лице
које испоручује здравствено неисправну воду за пиће, односно омогућава коришћење воде за купање незадовољавајућег квалитета.
У противном, трошкове анализа сноси Министарство, министарство
надлежно за послове заштите животне средине, односно министарство
надлежно за послове здравља, а ако се узимање узорака воде и отпадних вода, односно воде за пиће и воде за купање врши у оквиру поверених послова из члана 196. овог закона трошкове сноси орган који врши
поверене послове.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
1. Кривична дела
Неовлашћено пуњење и коришћење акумулације
Члан 209.
Ко без водне дозволе врши пуњење акумулације или користи воде из
акумулације и тиме изазове опасност по живот или здравље људи или
имовину, казниће се за кривично дело затвором од шест месеци до пет
година.
Оштећења при експлоатацији речних наноса
Члан 210.
Ко експлоатацијом речног наноса из корита водотока оштети корито,
обале и регулационе објекте, казниће се за кривично дело затвором од
шест месеци до пет година или новчаном казном.
За кривично дело из става 1. овог члана учиниоцу ће се поред прописане казне одузети и предмет извршења кривичног дела.
2. Привредни преступи
Члан 211.
Новчаном казном од 500. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:
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1) не предузме мере и радове за разбијање леда ради заштите од
оштећења водних и других објеката у кориту и приобаљу (члан 59. став
2);
2) брисана је (види члан 101. Закона - 101/2016-9)
3) воду одређену за пиће користи супротно одредби члана 72. став 2.
овог закона;
3а) не поседује доказ или не поседује доказ у прописаном обиму о
извршеним лабораторијским анализама на здравствену исправност
воде за пиће, односно квалитет воде за купање (члан 75);
3б) испоручи воду за пиће, односно омогући коришћење воде за купање, за које је овлашћена здравствена установа на основу извршених
лабораторијских анализа утврдила да је вода за пиће здравствено неисправна, односно да квалитет воде за купање не задовољава (члан 75);
4) употребљава воду за пиће за коју је овлашћена здравствена установа на основу извршених лабораторијских анализа утврдила да је вода
здравствено неисправна (члан 75);
5) брисана је (види члан 101. Закона - 101/2016-9)
6) користи објекат, односно обавља делатност на начин који изазива
или може да изазове загађивање воде на изворишту (члан 77. став 2);
7) не прибави решење о одређивању зона санитарне заштите изворишта за снабдевање водом (члан 77. став 7);
8) приликом захвата вода из водотока, односно акумулација, низводно од захвата не обезбеди минимални одрживи проток (члан 81);
9) не предузме неку од радњи из члана 98. овог закона;
10) не предузме потребне мере из члана 99. овог закона;
11) изводи радове на изградњи нових или реконструкцији или уклањању постојећих водних објеката, или врши друге радове и послове без
водне сагласности или противно издатој водној сагласности (члан 119.
став 2);
11а) врши неку радњу без важеће водне дозволе или супротно издатој водној дозволи (члан 122)
12) право стечено на основу водне дозволе пренесе без сагласности
органа који је издао водну дозволу (члан 125. став 1);
13) на водном земљишту гради објекте или предузме неку од радњи
супротно забранама из члана 133. овог закона;
14) водне објекте којима управља не пренесе на надлежно јавно водопривредно предузеће (члан 219).
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 100. 000 до 200. 000 динара.
За привредни преступ из става 1. тачка 13) овог члана правном лицу,
поред прописане казне обавезно ће се изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени у извршењу привредног преступа.
Одговорном лицу из става 2. овог члана може се за привредни преступ из става 1. тач. 1), 4), 11) и 11а) овог члана, поред прописане казне,
изрећи и заштитна мера забране вршења одређених дужности.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
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3. Прекршаји
Прекршај правног лица
Члан 212.
Новчаном казном од 200. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) бране са акумулационим и ретензионим базенима не одржава и не
користи на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних таласа
(члан 56. став 1. овог закона);
2) не достави податке из члана 56. став 2. овог закона;
3) користи ерозионо подручје супротно забранама и не предузима
радње из члана 62. став 2. овог закона;
4) не предузме радове и мере из члана 64. овог закона;
5) не поштује привремена ограничења права на посебно коришћење
вода у случајевима предвиђеним у члану 69. овог закона;
6) користи воду супротно одредби члана 71. став 4. овог закона;
7) не заштити извориште и друге објекте од намерног или случајног
загађења или других утицаја који могу неповољно деловати на издашност изворишта и на здравствену исправност воде (члан 73. став 2);
8) не врши испитивање квалитета воде, регистровање количина воде, не постави уређаје и не предузима мере за обезбеђење техничке
исправности уређаја, о мерењима количине и квалитета воде не обавести надлежне органе (члан 74);
9) не врши мерење количине и испитивање квалитета воде и не
доставља податке о томе надлежним органима (члан 78. ст. 2. и 7);
10) као извођач истражних радова поступи супротно одредбама члана 80. ст. 1. и 2. овог закона;
11) не опреми бунаре и бушотине са слободним истицањем воде уређајима за регулисање истицања воде и заштиту вода од загађивања
(члан 80. став 3);
12) брисана је (види члан 102. Закона - 101/2016-9)
13) врши узгој рибе супротно одредби члана 87. овог закона;
14) акумулације користи супротно одредбама члана 88. став 2. овог
закона;
15) поступи супротно одредби члана 90. став 2. тач. 2) и 3) овог закона;
16) предузме неку од радњи из члана 97. овог закона;
17) не постави уређаје за мерење, не мери количине и не испитује
квалитет отпадних вода и ако извештај о томе не достави надлежном
јавном водопривредном предузећу (члан 99. став 1);
18) не мери количине и не испитује квалитет отпадних вода пре и
после пречишћавања, не обезбеђује редовно функционисање уређаја за
пречишћавање отпадних вода и не води дневник њиховог рада (члан
99. став 2);
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19) не постави уређаје за преузимање отпадних минералних уља,
уљних смеша, отпадних вода и других отпадних материја са пловних
објеката (члан 102);
20) не користи нафтоводе и уређаје за прихватање, прераду и чување
минералних уља у складу са чланом 103. овог закона;
21) као власник, односно корисник дела обале примети, а не пријави
надлежном органу да је дошло до загађивања вода у водотоку, језеру
или акумулацији (члан 104);
22) не прибави водне услове у складу са чланом 115. овог закона;
22а) врши вађење речних наноса супротно издатој водној сагласности или без водне сагласности из члана 119. овог закона;
23) и 24) брисане су (види члан 102. Закона - 101/2016-9)
25) не достави податке за катастар о водним објектима које су изградили за сопствене потребе (члан 132. став 10);
26) не допусти коришћење неког од права из члана 134. овог закона;
27) не изврши неку од радњи из члана 135. овог закона;
28) не дозволи коришћење права службености из члана 137. овог закона;
29) не изврши отклањање штете у складу са чланом 139. овог закона;
30) водном инспектору, санитарном инспектору и инспектору за
заштиту животне средине не омогући вршење надзора или му не пружи
потребне податке (члан 199. став 2, члан 200. став 2. и члан 201. став 2);
31) не омогући водном инспектору, инспектору за заштиту животне
средине преглед пословних књига и пословних просторија ради прикупљања елемената потребних за обрачун накнада (члан 202. став 1.
тачка 8) и члан 204. став 1. тачка 5);
32) не поступи по решењу водног инспектора, санитарног инспектора и инспектора за заштиту животне средине (члан 202. став 2, члан
203. став 2. и члан 204. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, водни инспектор може наплатити
новчану казну на лицу места правном лицу у износу од 20. 000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, водни инспектор може наплатити
новчану казну на лицу места одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5. 000 динара.
Одговорно лице у органу управе надлежном за спровођење државног
мониторинга квалитета вода или другом правном лицу казниће се за
прекршај новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара ако не врши
систематско испитивање квалитета вода у водотоцима, у складу са годишњим програмом или ако не изврши неку обавезу из члана 109. овог
закона.
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Одговорно лице у органу надлежном за вођење евиденције о непокретностима и правима на њима, односно органу који обавља послове утврђивања и обрачуна висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у јединици локалне самоуправе казниће се за прекршај новчаном казном од 10. 000 до 50. 000 динара ако не достави податке из
члана 193. овог закона.
За прекршај из става 1. тачка 22а) овог члана поред прописане казне
правном лицу ће се обавезно изрећи и заштитна мера одузимања
предмета који су употребљени или су били намењени за извршење
прекршаја.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Прекршај одговорног лица
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Члан 212а
Новчаном казном од 50. 000 до 100. 000 динара или казном затвора до
30 дана казниће се за прекршај одговорно лице у органу, посебној
организацији, односно јавном водопривредном предузећу из члана 118.
ст. 5, 6. и 7. овог закона ако током спровођења поступка обједињене
процедуре не поступи на начин и у роковима прописаним овим законом (члан 118. став 8).
Захтев за покретање прекршајног поступка из става 1. овог члана подноси орган надлежан за издавање водних услова из члана 118. ст. 1, 2. и
3. овог закона.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Прекршај предузетника
Члан 213.
Новчаном казном од 100. 000 до 500. 000 динара казниће се предузетник ако учини неку од радњи из члана 211. став 1. тач. 1), 3), 4), 6), 8), 9),
10), 11), 11а), 12) и 13) овог закона.
Новчаном казном од 100. 000 до 500. 000 динара казниће се за прекршај предузетник ако учини неку од радњи из члана 212. став 1. тач. 1),
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21),
22), 22а), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) и 32) овог закона.
За прекршај из члана 212. став 1. тачка 22а) поред прописане казне
предузетнику ће се обавезно изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја.
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За прекршаје из става 2. овог члана, водни инспектор може наплатити
новчану казну на лицу места предузетнику у износу од 20. 000 динара.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Прекршај физичког лица
Члан 214.
Новачном казном од 20. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако учини неку од радњи из члана 211. став 1. тач. 1), 3),
4), 6), 8), 9), 11), 12) и 13) овог закона.
Новачном казном од 5. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако учини радње из члана 212. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5),
6), 7), 8), 9), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 21), 22), 22а), 25), 26), 27), 28), 29),
30), 31) и 32) овог закона.
За прекршај из члана 212. став 1. тачка 22а) поред прописане казне физичком лицу ће се обавезно изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја.
За прекршаје из става 2. овог члана, водни инспектор може наплатити
новчану казну на лицу места у износу од 5. 000 динара.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2016
Неиспуњавање обавеза од стране водног инспектора, санитарног инспектора и инспектора за заштиту животне средине
Члан 215.
Новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
водни инспектор, односно инспектор за заштиту животне средине ако
не достави странки решење у писменом облику у року из члана 205.
став 2. и члана 206. став 2. овог закона.
Новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
водни инспектор, санитарни инспектор и инспектор за заштиту животне средине ако приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или да је неправилно примењен, а не донесе решење о отклањању утврђених неправилности у року из члана 207. став 1. овог закона.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање пословања јавних водопривредних предузећа
Члан 216.
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Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” и Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, дужна су да своје пословање и општа акта ускладе са одредбама овог закона у року од шест месеци, од дана ступања на снагу овог
закона.
Предузећа из става 1. овог члана дужна су да у року од две године од
дана ступања на снагу овог закона успоставе водни информациони
систем и водне катастре.
Рок за прибављање лиценце

Члан 217.
Правно лице из члана 112. овог закона дужно је да, у року од три године
од дана ступања на снагу овог закона, прибави лиценцу.
Усклађивање са планом управљања водама
Члан 218.
Власник, односно корисник изграђених водних објеката и постројења
дужан је да начин коришћења тих објеката и постројења усклади са
планом управљања водама на водном подручју, у року од годину дана
од дана доношења тог плана.
Ако се начин коришћења објеката и постројења не усклади са планом
управљања водама у року из става 1. овог члана, Министарство ће, на
предлог надлежног јавног водопривредног предузећа, забранити коришћење тих објеката и постројења док се не изврши усклађивање њиховог рада са планом управљања водама.
Рок за пренос водних објеката на јавна водопривредна предузећа
Члан 219.
Правно лице које управља водним објектима из члана 23. ст. 1. и 2. овог
закона дужно је да, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог
закона, пренесе на управљање те водне објекте на Јавно водопривредно
предузеће „Србијаводе” ако се ти водни објекти налазе на територији
Републике Србије ван територије Аутономне покрајине Војводине и
територије града Београда, односно на Јавно водопривредно предузеће
„Воде Војводине” ако се водни објекти налазе на територији Аутономне
покрајине Војводине, односно на Јавно водопривредно предузеће „Београдводе” ако се водни објекти налазе на територији града Београда.
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Јавна водопривредна предузећа из става 1. овог члана дужна су да преузму на управљање водне објекте из става 1. овог члана, као и права и
обавезе настале услед изградње, коришћења и одржавања тих објеката.
Поступање по поднетим захтевима за издавање водне сагласности
и водне дозволе
Члан 220.
Захтеви за издавање водних сагласности и водних дозвола поднети до
дана ступања на снагу овог закона решаваће се у складу са прописима
који су били на снази у време њиховог подношења.
Рок за доношење аката од стране Владе
Члан 221.
Акти које Влада доноси на основу овлашћења из овог закона донеће се у
року од шест месеци, а најкасније у року од две године од дана ступања
на снагу овог закона.
Рок за доношење планова и програма
Члан 222.
Акти које доноси Влада, надлежни орган аутономне покрајине за територију аутономне покрајине, односно надлежни орган Града на основу
овлашћења из овог закона, и то:
1) план управљања водама за водна подручја из члана 27. став 1.
овог закона и програм мера из члана 40. овог закона донеће се до 2012.
године;
2) планови управљања ризицима од поплава из члана 49. овог закона донеће се до 2017. године.
Рок за утврђивање граница подсливова и мелиорационих подручја
Члан 223.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине одредиће границе подсливова из члана 26. ст. 1. и
2. овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган
града, одредиће мелиорациона подручја и његове границе из члана 28.
овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Рок за утврђивање граница водног земљишта
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Члан 224.
Министарство, на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, а на територији града Београда надлежни орган
Града, на основу овлашћења из овог закона, одредиће границе водног
земљишта вода И реда, у року од пет година од дана ступања на снагу
овог закона.
Рок за доношење подзаконских аката које доноси министар
Члан 225.
Акти које доноси министар на основу овлашћења из овог закона донеће
се у року од шест месеци, а најкасније у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.
Примена подзаконских аката
Члан 226.
Подзаконски прописи који су донети до дана ступања на снагу овог закона примењиваће се до доношења прописа у складу са овим законом,
осим одредаба тих прописа које нису у складу са овим законом.
Престанак важења ранијег закона
Члан 227.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о водама
(Службени гласник Републике Србије, бр. 46/91, 53/93 – др. закон,
67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 54/96 и 101/05 – др. закон), осим
одредаба чл. 81. до 96.
Одредбе чл. 99. до 107. Закона престају да важе 1. јануара 2011. године.
Ступање на снагу закона
Члан 228.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 150. до 195. овог
закона које ступају на снагу 1. јануара 2011. године.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА
Закон о изменама и допунама Закона о водама: Службени гласник Републике Србије, број 101/2016-9
Члан 106.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” и Јавно водопривредно предузеће „БеоНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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градводе”, дужни су да своје пословање и општа акта ускладе са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана његовог ступања на снагу.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” и Јавно водопривредно
предузеће „Воде Војводине” дужна су да у року од две године од дана
ступања на снагу овог закона успоставе водни информациони систем и
водне регистре.
Члан 107.
За обављање послова из члана 112. Закона о водама (Службени гласник
Републике Србије, бр. 30/10 и 93/12) правно лице је дужно да прибави
лиценцу у року од годину дана од дана ступања на снагу прописа којим
се ближе прописују услови за издавање лиценци.
Лиценце издате у складу са Законом о водама (Службени гласник Републике Србије, бр. 30/10 и 93/12) важе до истека периода на који су издате.
Члан 108.
Правно лице које је у јавним књигама о евиденцији непокретности и
правима на њима уписано као носилац права коришћења на водним
објектима у јавној својини Републике Србије из члана 23. ст. 2. и 3. овог
закона и на водном земљишту у јавној својини Републике Србије дужно
је да те водне објекте и водно земљиште, у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог закона, пренесе правним послом у јавну својину
Републике Србије, након чега ће, управљање на истим преузети Јавно
водопривредно предузеће „Србијаводе” ако се ти водни објекти и водно
земљиште налазе на територији Републике Србије ван територије Аутономне покрајине Војводине, односно Јавно водопривредно предузеће
„Воде Војводине” ако се водни објекти и водно земљиште налазе на
територији Аутономне покрајине Војводине.
Члан 109.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, одредиће границе водног земљишта до 31. децембра 2017. године.
Члан 110.
Решавање по захтевима за издавање водних сагласности и водних дозвола у којима је донето првостепено решење наставиће се по прописима који су били на снази у време њиховог подношења.
Решавање по захтевима за издавање водних сагласности и водних дозвола у којима није донето првостепено решење наставиће се по одредбама овог закона.
Члан 111.
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Акти које доноси Влада на основу овлашћења из овог закона донеће се у
року од шест месеци, а најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Акти које доноси министар на основу овлашћења из овог закона донеће
се у року од шест месеци, а најкасније у року од годину дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Подзаконска акта, донета на основу Закона о водама („Службени гласник Републике Србије, бр. 30/10 и 93/12), ускладиће се са одредбама
овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 112.
Одредба члана 29. став 3. и члана 59. став 4. овог закона, у делу који
гласи: „водне јединице”, примењиваће се од дана ступања на снагу акта
који доноси министар, а којим се одређују водне јединице и њихове
границе.
Члан 113.
Даном ступања на снагу овог закона, престајe да важи одредба члана 8.
став 2. тачка 1) Закона о главном граду („Службени гласник Републике
Србије, број 129/07) у делу који гласи: уређује и обезбеђује, у складу са
начелима интегралног управљања водама, заштиту вода, заштиту од
штетног дејства вода и коришћење вода, као добра од општег интереса,
укључујући и организовање и финансирање водопривредне делатности
на водном подручју које је у надлежности града Београда, оснива јавно
предузеће за обављање водопривредне делатности и управљање водопривредним објектима који су у надлежности града Београда.
Даном ступања на снагу овог закона, престајe да важи одредба члана
20. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) у делу који гласи: одређује
ерозивна подручја.
Члан 114.
Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, које на дан ступања на
снагу овог закона на територији града Београда управља водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона, дужно је да, у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог закона, пренесе на управљање те водне
објекте и водно земљиште на коме је у јавној књизи о евиденцији непокретности уписано као корисник на Јавно водопривредно предузеће
„Србијаводе”.
Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” дужно је да преузме на
управљање водне објекте и водно земљиште из става 1. овог члана.
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За обавезе настале у вези са изградњом, реконструкцијом, санацијом и
одржавањем водних објеката из става 1. овог члана, до дана преноса
одговара Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”.
Јавним водопривредним предузећима чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно град Београд, која су у јавној књизи о
евиденцији непокретности и правима на њима уписана као носиоци
права коришћења на водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и водном земљишту у државној својини, даном ступања на снагу
овог закона, престаје право коришћења на тим водним објектима и
водном земљишту и уписује се јавна својина Републике Србије.
Даном ступања на снагу овог закона престаје право јавне својине града
Београда на водним објектима из члана 23. ст. 2. и 3. овог закона и водном земљишту на територији града Београда и прелази у право јавне
својине Републике Србије.
Брисање права коришћења јавних водопривредних предузећа из става
4. овог члана, односно упис права јавне својине Републике Србије из ст.
4. и 5. овог члана извршиће по службеној дужности орган надлежан за
послове вођења евиденције непокретности и правима на њима.
Члан 115.
Лица која на дан ступања на снагу овог закона користе водно земљиште
у јавној својини Републике Србије на основу уговора закључених са јавним водопривредним предузећима која управљају тим водним земљиштем настављају да користе то земљиште до истека рока на који су
уговори закључени, а најкасније до 31. децембра 2017. године.
До истека рока из става 1. овог члана висина закупнине за текућу календарску годину повећава се за инфлацију у претходној календарској
години.
Члан 116.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 18. и чл. 79. до
86. овог закона које ступају на снагу 1. јануара 2017. године.
Закон о изменама и допунама Закона о водама: Службени гласник Републике Србије, број 95/2018-388
Члан 11.
Акти које доноси Влада на основу овлашћења из овог закона донеће се у
року од три месеца, а најкасније у року од шест месеци од дана ступања
на снагу овог закона.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

556

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” дужно је да своје пословање и општа акта усклади са одредбама овог закона у року од 60 дана
од дана његовог ступања на снагу.
Члан 12.
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган
аутономне покрајине, одредиће границе водног земљишта до 31. децембра 2019. године.
Члан 13.
Поступци обједињене процедуре покренути до дана ступања на снагу
овог закона у којима имаоци јавних овлашћења нису по захтеву надлежних органа издали водне услове за реконструкцију државних путева I и II реда, категорије железнице и мостове на њима наставиће се
по одредбама овог закона.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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8. Закон о Црвеном крсту
Службени гласник Републике Србије, бр. 107/05
Положај Црвеног крста Србије
Члан 1.
Црвени крст Србије јесте хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација основана за територију Републике Србије и саставни
је део Друштва Црвеног крста Србије и Црне Горе (у даљем тексту: национално друштво). Црвени крст Србије врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим
актима и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области. У обављању послова из своје надлежности, односно делатности Црвени крст Србије ужива помоћ надлежних државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.
Циљеви и задаци Црвеног крста Србије
Члан 2.
Црвени крст Србије има за циљ да олакшава људску патњу, са задатком да
пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и
здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, и у случају
стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком
превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и
социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва. У
обављању послова везаних за остварење циља и задатака Црвени крст
Србије делује у складу са:
1. ратификованим међународним уговорима и општеприхваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито са
Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 12. августа 1949.
године (у даљем тексту: Женевске конвенције) и Допунским протоколима уз Женевске конвенције од 8. јуна 1977. године (у даљем тексту:
Допунски протоколи);
2.
Основним принципима, Статутом и другим актима и правилима
које усваја Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца
(у даљем тексту: Међународни покрет);
3.
циљевима и задацима националног друштва.
У остварењу утврђеног циља и задатака, а нарочито при обављању хуманитарних послова, Црвени крст Србије помаже свим људима без било
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какве дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног
статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања,
културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.
Састав Црвеног крста Србије
Члан 3.
У саставу Црвеног крста Србије јесу покрајинске, градске и општинске
организације Црвеног крста основане на територији Републике Србије.
Црвени крст Србије и организације Црвеног крста основане у јединици
територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе имају својство правног лица.
Статут Црвеног крста Србије
Члан 4.
Црвени крст Србије има Статут којим, у складу са законом, уређује област,
задатке, послове и начин рада својих органа и служби, своју организацију,
као и друга питања од значаја за рад Црвеног крста Србије.
Знак Црвеног крста Србије
Члан 5.
Знак Црвеног крста Србије је крст црвене боје састављен од пет једнаких
квадрата на белом пољу око којег се исписује назив "Црвени крст Србије".
Знак Црвеног крста Србије користи се у складу са законом којим је уређена употреба знака Црвеног крста у државној заједници Србија и Црна Гора.
Јавна овлашћења
Члан 6.
Јавна овлашћења која су законом поверена националном друштву на територији Републике Србије врши Црвени крст Србије.
Члан 7.
Црвеном крсту Србије поверава се вршење и следећих јавних овлашћења:
1. покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним и
ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ
угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење, у складу са законом, обуке
људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције;
2. оспособљавање грађана, добровољно организованих за обављање
послова цивилне заштите на територији Републике Србије, за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као
и оружаних сукоба;
3. организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, соци-
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јални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за
извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружанихсукоба;
4. популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествују у организовању акција добровољног давања крви.
Члан 8.
У вршењу јавних овлашћења из чл 6. и 7. овог закона Црвени крст Србије
води одговарајуће евиденције и издаје уверења.
Програми Црвеног крста Србије
Члан 9
Црвени крст Србије спроводи програме и активности који произлазе из
циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито:
1. развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана;
2. заступа, шири и спроводи идеје, Основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета;
3. доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у
сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима;
4. спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
5. организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне
околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве
природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица;
6. заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и
спроводи обуку волонтера за рад у Црвеном крсту Србије;
7. организује и учествује, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и превенцију болести од већег социјално-медицинског значаја.
Услуге које пружа Црвени крст Србије
Члан 10.
Црвени крст Србије може организовати исхрану угрожених лица у редовним или ванредним ситуацијама. Црвени крст Србије, у својим објектима,
може пружати услуге привременог смештаја и исхране лицима којима је
такав облик помоћи потребан из здравствених или социјалних разлога,
као и свом чланству. Пружање услуга исхране и смештаја из ст. 1. и 2. овог
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члана не сматра се угоститељском делатношћу. Под условима и на начин
утврђен законом, Црвени крст Србије може, ако то не доводи у питање
обављање јавних овлашћења утврђених овим законом, пружати и друге
услуге заинтересованим правним и физичким лицима, а нарочито оне
које се односе на:
1. организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за
обуку из прве помоћи, вођење евиденција о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености предавача;
2. организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, спровођење испита, вођење евиденција и издавање уверења о положеном испиту из прве помоћи;
3. организовање и спровођење обуке из прве помоћи за лица која обављају послове безбедности и здравља на раду;
4. организовање службе спасавања на води и службе спасавања на планинама, спровођење обуке спасилаца за рад у тим службама, вођење
евиденција и издавање одговарајућих уверења.
Сарадња Црвеног крста Србије
Члан 11.
У вршењу јавних овлашћења из чл. 6. и 7. овог закона и спровођењу програма из члана 9. овог закона, Црвени крст Србије сарађује са надлежним
државним органима, органима територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и са установама и организацијама у области система здравствене заштите, социјалне заштите, пензијског и инвалидског
осигурања, другим облицима организовања заштите и спасавања становништва, материјалних и других добара, црквама и верским заједницама,
предузећима и другим облицима организовања за обављање делатности
или услуга, невладиним организацијама и грађанима (у даљем тексту:
органи, организације и лица). Црвени крст Србије остварује међународну
и регионалну сарадњу са одговарајућим организацијама Црвеног крста и
Црвеног полумесеца других држава, као и са другим хуманитарним организацијама.
Црвени крст Србије, као саставни део националног друштва, сарађује са
Међународним покретом и националним организацијама Црвеног крста
и Црвеног полумесеца, као и другим хуманитарним организацијама,
здравственим и социјалним установама које учествују у хуманитарном
раду на територији Републике Србије или у иностранству.
Обавезе органа, организација и лица према Црвеном крсту Србије
Члан 12.
На захтев Црвеног крста Србије органи, организације и лица дужни су да
дају податке којима располажу у обављању својих делатности, односно
које поседују, а који су потребни за вршење јавних овлашћења из чл. 6. и 7.
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овог закона. Органи, организације и лица дужни су да, по службеној дужности, Црвеном крсту Србије доставе све податке утврђене Женевским
конвенцијама и Допунским протоколима о лицима заштићеним тим конвенцијама и протоколима, у року од 15 дана од дана када остваре контролу
над тим лицима.
Финансирање Црвеног крста Србије
Члан 13.
За вршење јавних овлашћења из чл. 6. и 7. овог закона и остваривање програма из члана 9. тачка 7) овог закона средства се обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне
самоуправе. Органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе могу обезбедити и допунска средства за финансирање програма и
делатности Црвеног крста Србије које нису обухваћене у ставу 1. овог члана. Средства из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се, у складу са законом,
преко државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе надлежних за послове из области здравља и социјалне
заштите, а опредељују се организацијама Црвеног крста Србије из члана 3.
овог закона, на основу њихових годишњих програма рада и финансијских
планова који се достављају органима преко којих су средства обезбеђена.
Средства пренета Црвеном крсту Србије из буџета Републике, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе подлежу
систему контроле и ревизије на начин утврђен законом којим се уређује
буџетски систем Републике.
Члан 14.
За спровођење програма који произлазе из циљева и задатака Црвеног
крста Србије, утврђених у члану 9. овог закона, као и за деловање организација Црвеног крста Србије, средства се обезбеђују из следећих извора, и
то:
1. чланарине;
2. прихода од игара на срећу који се у оквиру буџета Републике распоређује и издваја за хуманитарне потребе по основу закона којим су регулисане игре на срећу, а преко буџетског
3. фонда за финансирање Црвеног крста Србије;
4. од пружених услуга чије су вршење државни органи, органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе поверили Црвеном
крсту Србије;
5. од посебних активности и акција на прикупљању новчаних и материјалних средстава;
6. прилога, субвенција, донација и легата;
7. прихода од имовине;
8. других прихода.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

562

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Манифестације које обележава Црвени крст Србије
Члан 15.
Посебне манифестације које обележава Црвени крст Србије јесу:
1. "Недеља Црвеног крста" која се одржава сваке године од 8. до 15. маја
и
2. "Недеља солидарности" која се одржава сваке године од 14. до 21. септембра.
За време трајања манифестација које обележава, у корист Црвеног крста
Србије обавезно се наплаћује:
1. на сваку продату путничку карту у међународном авионском, железничком, бродском и аутобуском саобраћају, износ од 3% цене карте;
2. на сваку продату путничку карту у унутрашњем авионском, железничком, бродском и аутобуском саобраћају, износ од 2% цене карте;
3. на сваку поштанску пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају,
осим на пошиљке новина и часописа износ у висини од 50% од износа
номиналне вредности поштанске марке за писма тежине до 20 грама;
4. на сваку продату карту за културне, забавне, спортске и сајамске приредбе (концерти, фестивали, биоскопске и позоришне представе,
спортске утакмице и такмичења локалног, државног и међудржавног
карактера), износ од 3% цене карте.
Члан 16.
Од сваке продате карте за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и слично) током целе календарске године, на
рачун буџетског фонда за Црвени крст Србије, уплаћује се износ од 2%
цене карте.
Члан 17.
Средства из чл. 15. и 16. овог закона наплаћују правна и физичка лица која
продају улазнице за приредбе, путничке карте и поштанске марке, а прикупљена новчана средства уплаћују на рачун прописан за уплату јавних
прихода буџета Републике Србије. Прикупљена новчана средства се користе за финансирање делатности Црвеног крста Србије, према програму
Црвеног крста Србије на који сагласност даје Влада Републике Србије.
Члан 18.
Средства која Црвени крст Србије оствари изнад висине утврђене програмом на који је Влада Републике Србије дала сагласност користиће се за
друге програме Црвеног крста које одобри Влада Републике Србије.
Ослобађање од финансијских обавеза
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Члан 19.
Пошиљке Службе тражења ослобађају се од увозних, царинских, поштанских и других дажбина, у складу са прописима о поштанском саобраћају и
царинама.
Надзор
Члан 20.
Надзор над радом Црвеног крста Србије у обављању јавних овлашћења
врши орган државне управе у чијем делокругу је утврђена област из које је
јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије.
Казнене одредбе
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 10. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за
прекршај организација која Црвеном крсту Србије не достави податке
којима располаже у вршењу своје делатности (члан 12). За прекршај из
става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, односно
органу, новчаном казном од 500 до 50. 000 динара. За прекршај из става
1. овог члана казниће се и физичко лице, новчаном казном од 500 до 50.
000 динара.
Члан 22.
Новчаном казном од 10. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај
организација која не уплати средства прописана у чл. 15. и 16. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу, новчаном казном у износу од 500 до 50. 000 динара.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Црвени крст Србије ће ускладити свој Статут са одредбама овог закона у
року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу.
Члан 24.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о вршењу јавних овлашћења и начину обезбеђивања средстава Црвеног крста Србије
("Службени гласник СРС", бр. 6/79, 20/84, 24/85, 27/85, 37/88, 30/89 и
Службени гласник Републике Србије, број 67/93).
Члан 25.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
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9. Закон о експлозивним материјама, запaљивим течностима и гасовима
Службени гласник СРС, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и Службени гласник Републике Србије, бр. 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. закон
и 54/2015 – др. закон.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
У циљу заштите живота и здравља људи, материјалних добара и човекове
средине, производња, промет и превоз експлозивних материја, запаљивих
течности и гасова врши се под условима и на начин одређен савезним
законом, овим законом и другим прописима донетим на основу закона.
Члан 2.
Одредбе овог закона не односе се на производњу експлозивних материја,
запаљивих течности и гасова у објектима Југословенске народне армије и
на смештај експлозивних материја у експлоатационим јамама рударских
организација удруженог рада.
Члан 3.
Експлозивним материјама, у смислу овог закона, сматрају се:
1. привредни експлозиви,
2. средства за паљење експлозива,
3. пиротехнички производи,
4. привредна муниција,
5. барут,
6. сировине експлозивног карактера за производњу материја из тачка 2.
до 5. овог става.
Привредним експлозивима сматрају се материје које се употребљавају за
рушење или обликовање објеката и материјала енергијом ослобођеном
хемијским реакцијама експлозивног разлагања.
Средствима за паљење експлозива сматрају се све врсте каписла, упаљача
и штапина и пиротехничка средства која се употребљавају при минирању.
Пиротехничким производима сматрају се средства која се употребљавају
за ватромете, противградне ракете и друге ракете које се користе у научне,
привредне и друге сврхе, као и предмети који садрже експлозивне састојке, прскаве састојке са дејством експлозива или друге састојке, који служе
за постизање ефеката разарања, ватре, светлости, пуцања или дима.
Привредном муницијом се сматрају меци, патрони и чауре опремљене
капислом и напуњене барутом.
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Барутом се сматра црни и малодимни барут намењен за рударске и спортске потребе.
Сировинама експлозивног карактера сматрају се материје које по хемијском саставу и осетљивости на паљење имају особине експлозива и способне су за експлозивно разлагање, а намењене су за производњу експлозивних материја.
Члан 4.
Запаљиве течности, у смислу овог закона, су течности или смеше течности
без или са суспендованим или раствореним чврстим материјама које на
температури од 50оC имају притисак паре испод kp/cm2, а чије се паре пале у погодном односу са ваздухом и у присуству пламена или варнице.
Гасови су, у смислу овог закона, материје које се под температуром од 15оC
и притиском од 760 mm Hg налазе у гасовитом стању, а производе се и
стављају у промет као компримирани, претворени у течности или растворени под притиском.
II. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Производњом експлозивних материја, у смислу овог закона, сматра се
смештај сировина експлозивног карактера, производња, прерада, дорада,
унутрашњи транспорт и смештај готових производа експлозивног карактера код произвођача.
Производњом запаљивих течности и гасова, у смислу овог закона, сматра
се производња, прерада, унутрашњи транспорт, држање и смештај запаљивих течности и гасова код произвођача.
Члан 6.
Прометом експлозивних материја, у смислу овог закона, сматра се набавка и продаја експлозивних материја, као и смештај експлозивних материја
у магацинима, приручним складиштима и продавницама организација
удруженог рада и другим организација које врше набавку односно продају
тих материја.
Прометом запаљивих течности и гасова, у смислу овог закона, сматра се
набавка или продаја запаљивих течности и гасова, утовар у превозна средства и истовар, преношење, руковање код допреме, просторијама, допрема
и отпрема путем цевовода, претакање и друге радње са запаљивим течностима и гасовима.
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Члан 7.
Апарати, уређаји и инсталације које служе за заштиту објеката за производњу и смештај експлозивних материја и запаљивих течности и гасова од
пожара, експлозије, провале и крађе, морају се одржавати у исправном
стању.
Члан 8.
Организације удруженог рада које се баве производњом и прометом
експлозивних материја и запаљивих течности и гасова дужне су да предузму све превентивне и заштитне мере којима се осигурава безбедност људи и имовине и да упознају запослене раднике са начином рада, опасностима и заштитним мерама.
У објектима и на просторима који се користе за ускладиштавање експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, забрањено је држати материје које су подложне самопаљењу, као и експлозивних материјала било
које врсте за које није издато одобрење надлежног органа управе.
Члан 9.
Употребљена амбалажа у којој су држане експлозивне материје, запаљиве
течности и гасови ускладиштава се у посебној просторији односно простору, под условима предвиђеним за држање и смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова.
Члан 10.
Организације из члана 8. став 1. овог закона дужне су да организују и
трајно врше контролу над спровођењем прописаних услова и мера за производњу и промет експлозивних материја и запаљивих течности и гасова.
Члан 11.
Утовар и истовар експлозивних материја и запаљивих течности и гасова
(утовар, утакање, претовар, претакање, истовар, истакање и друге радње у
вези са утоваром или истоваром) врши се по правилу дању и уз забрану
приступа непозваним лицима, а изузетно и ноћу под условом да осветљење буде у складу са прописаним техничким нормативима којима се уређује руковање овим материјама.
Члан 12.
Одобрење за израду инвестиционог објекта или објекта грађана не може
се издати ако се изградња предвиђа у зонама које угрожавају објекти у
којима се производе или држе експлозивне материје и запаљиве течности
и гасови.
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III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Експлозивне материје
Члан 13.
Производњом и прометом експлозивних материја могу се бавити организације удруженог рада које су регистроване за вршење те делатности.
За производњу и промет експлозивних материја могу се регистровати
организације удруженог рада које од републичког органа надлежног за
унутрашње послове односно надлежног покрајинског органа управе добију одобрење за вршење ове делатности.
Одобрење из става 2. овог члана издаје се по прибављеном мишљењу републичког органа надлежног за народну одбрану, односно надлежног
покрајинског органа управе.
Републички орган управе надлежан за унутрашње послове односно покрајински орган управе надлежан за унутрашње послове у Социјалистичкој
Аутономној Покрајини Војводини дужан је да пре издавања одобрења из
става 2. овог члана утврди да ли објекат организације удруженог рада у
коме се врши производња и промет експлозивних материја испуњава
прописане услове у погледу локације, техничке опремљености, заштитних
мера безбедности, могућности смештаја и стручности кадра у складу са
одредбама овог закона.
Члан 14.
Објекти у којима се производе и држе експлозивне материје могу се градити само на таквим местима и на такав начин да се тиме не ствара опасност од пожара и експлозије за ове и друге објекте.
Објекти из става 1. овог члана, изграђују се у складу са просторним урбанистичким планом, односно одлуком која тај план замењује и посебним
условима које утврђује републички орган управе надлежан за унутрашње
послове и народну одбрану у споразуму са одговарајућим органима управе
у социјалистичким аутономним покрајинама.
Члан 15.
Организације удруженог рада које се баве производњом експлозивних
материја дужне су да о произведеним експлозивним материјама уредно
воде евиденцију која садржи:
– податке о врсти и количини произведених експлозивних материја,
– назив и седиште организације удруженог рада којој су ове материје продате,
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– назив органа, број и датум решења којим је одобрена набавка као и подаци о врсти, количини и ознакама паковања продатих експлозивних материја,
– податке о врсти и количини експлозивних материја употребљених за
извођење радова за сопствене потребе, основне податке о радовима и времену њиховог извођења,
– податке о врсти и количини експлозивних материја употребљених у
циљу испитивања квалитета и у сличне сврхе и о времену испитивања.
Евиденција из става 1. овог члана води се путем књиге која мора бити оверена од стране општинског органа за унутрашње послове, надлежног по
месту седишта организације удруженог рада.
Члан 16.
Произведене експлозивне материје могу се држати у магацинима изграђеним у кругу или магацинима ван круга организације која производи ове
материје.
Магацини за смештај експлозивних материја морају да буду на прописаној удаљености од јавних путева, железничких пруга, далековода високог
напона, гасовода, нафтовода, индустријских објеката и насељених места.
Члан 17.
Организације удруженог рада и друге организације чија делатност то
захтева, могу за ускладиштење експлозивних материја до 500 килограма
користити типизирана преносна или превозна контејнерска складишта
која су изграђена за складиштење експлозивних материја.
Контејнерска складишта морају се градити и постављати по одредбама
овог закона и техничким прописима.
Члан 18.
Објекти у којима се производе или држе експлозивне материје морају бити обезбеђени сталном стражом.
Члан 19.
Одобрење за набавку експлозивних материја издаје општински орган
управе надлежан за унутрашње послове на чијој је територији седиште
организације удруженог рада или друге организације односно пребивалиште лица коме се одобрење издаје или општински орган управе надлежан за унутрашње послове на чијој територији ће се употребити експлозивне материје.
Члан 20.
Организације удруженог рада и друге организације које употребљавају
експлозивне материје морају остатке тих неупотребљених експлозивних
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материја и неупотребљиву амбалажу у којој су биле паковане те материје,
уништити на начин који не угрожава живот и здравље људи, корисне
организме и материјална добра.
Организације из става 1. овог члана дужне су да о месту, времену и начину
уништавања остатака неупотребљених експлозивних материја и неупотребљиву амбалажу у којој су биле упаковане те експлозивне материје,
обавесте општински орган управе надлежан за унутрашње послове, према
месту уништавања.
Члан 21.
Локацију за изградњу магацина и постављање типизираних преносних
или превозних контејнерских складишта за смештај експлозивних материја, одобрава у складу са прописаним техничким нормативима:
1. општински орган управе надлежан за унутрашње послове уз сагласност
општинског органа управе надлежног за народну одбрану, ако се ради о
смештају експлозивних материја у области промета до 1. 000 килограма,
2. републички орган управе надлежан за унутрашње послове уз сагласност
републичког органа управе надлежног за народну одбрану, односно одговарајући надлежни покрајински органи управе у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Војводини, ако се ради о смештају експлозивних материја из области промета преко 1. 000 килограма.
Подносилац захтева за издавање одобрења за локацију објекта мора уз
захтев приложити:
1. ситуациони план терена на коме се намерава градити објекат за који се
тражи одобрење места, са уцртаним положајем и габаритима већ постојећих објеката оверен од надлежног органа за урбанизам,
2. технички опис терена приказаног на ситуационом плану,
3. технички опис објекта који се намерава градити и
4. попис врсте и количине експлозивних материја које ће се ускладиштити.
Члан 22.
Одобрење за изградњу магацина за смештај експлозивних материја до 1.
000 килограма издаје општински орган управе надлежан за послове грађевинарства уз претходно прибављену сагласност на инвестиционотехничку документацију од општинског органа управе надлежног за унутрашње послове и општинског органа управе надлежног за народну
одбрану.
Одобрење за изградњу магацина за смештај експлозивних материја преко
1. 000 килограма издаје републички орган управе надлежан за послове
грађевинарства уз претходно прибављену сагласност на инвестиционотехничку документацију од републичког органа управе надлежног за уну-
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трашње послове и републичког органа управе надлежног за народну
одбрану а на територији Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине
надлежни органи управе.
Члан 23.
Употребу магацина за смештај експлозивних материја, одобрава орган
који је издао одобрење за изградњу. Одобрење се може издати након
извршеног техничког прегледа.
У одобрењу о предаји на употребу магацина из става 1. овог члана одређује
се које врсте експлозивних материја и у којим количинама се могу смештати у магацину.
Комисију, која врши технички преглед објекта из става 1. овог члана,
одређује орган управе који је издао одобрење за изградњу.
У састав комисије из става 3. овог члана улази представник органа управе
надлежног за унутрашње послове и органа управе надлежног за народну
одбрану.
Члан 24.
Утовар и истовар експлозивних материја ван круга организација удруженог рада које те материје производе, или држе за своју редовну делатност
могу да се врше само на местима која одреди општински орган управе
надлежан за унутрашње послове.
Члан 25.
Превоз експлозивних материја у унутрашњем саобраћају врши се по претходно прибављеном одобрењу.
Одобрење из става 1. овог члана издаје општински орган надлежан за унутрашње послове са чије територије се упућује пошиљка, односно у Социјалистичкој Аутономној Покрајини Војводини надлежни орган унутрашњих
послова.
Ако орган из става 2. овог члана нареди предузимање посебних мера безбедности при превозу експлозивних материја дужан је да о потреби предузимања посебних мера безбедности обавести органе унутрашњих
послова преко чије територије ће се извршити превоз експлозивних материја.
2. Запаљиве течности и гасови

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

571

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Члан 26.
Ускладиштењем запаљивих течности и гасова, у смислу овог закона,
подразумева се свако трајно и привремено држање и смештај ових течности и гасова у објектима, на слободном простору, у посудама без обзира на
величину и врсту посуда у којима се држе.
Члан 27.
Запаљиве течности и гасови морају се држати у посудама или резервоарима који одговарају прописаним техничким условима и стандардима у
количини и на начин одређен прописима о стандардима за одређену
врсту запаљивих течности односно гасова.
Члан 28.
Објекти за производњу, прераду и ускладиштење запаљивих течности и
гасова (складишта, магацини и резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдевање горивом моторних возила), могу се градити односно
постављати на начин којим се не ствара опасност од пожара или експлозије за ове и друге објекте.
Локацију за изградњу објекта из става 1. овог члана одобрава и даје сагласност на инвестиционо-техничку документацију:
1. општински орган управе надлежан за унутрашње послове, ако се ради о
објектима у којима се смештају или производе запаљиве течности укупне
запремине до 500 m3 и гасови до 200 m3,
2. републички орган управе надлежан за унутрашње послове односно на
територији Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине надлежни
покрајински орган управе, ако се ради о гасоводима и нафтоводима који
прелазе преко територије две или више општина и о смештају и производњи запаљивих течности и гасова преко 500 односно 200 m3.
Члан 29.
Подносилац захтева за издавање одобрења за локацију објекта (складишта, магацини и резервоари, нафтоводи и гасоводи, станице за снабдевање
горивом моторних возила) мора уз захтев приложити:
1. ситуациони план терена на коме намерава градити објекат за који тражи одобрење места са уцртаним габаритима већ постојећих објеката,
2. технички опис терена приказаног на ситуационом плану,
3. технички опис објекта који намерава градити и опис технолошког процеса,
4. попис врста и количина запаљивих течности и гасова које намерава
складиштити или вршити промет,
5. доказ да је извршено прилагођавање објекта потребама народне одбране у складу са прописима из области народне одбране.
Члан 30.
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Употребу објекта из члана 28. овог закона одобрава орган који је издао
одобрење за изградњу. Одобрење се може издати након извршеног
техничког прегледа.
У одобрењу за употребу објекта за смештај запаљивих течности и гасова
одређује се врста и количина ових материја.
Комисију, која врши технички преглед објекта из става 1. овог члана одређује орган управе који је издао одобрење за изградњу.
У састав комисије из става 3. овог члана улази представник органа управе
надлежног за унутрашње послове.
IV. НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над спровођењем закона у погледу промета и превоза експлозивних материја и производње, промета и превоза запаљивих течности и гасова као и мере безбедности у области превоза експлозивних материја,
запаљивих течности и гасова врши надлежни општински орган за унутрашње послове, ако овим законом није друкчије одређено.
Надзор над спровођењем закона у погледу производње експлозивних материја врши републички орган управе надлежан за унутрашње послове
односно на територији Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине
покрајински орган управе надлежан за унутрашње послове.
Члан 32.
У вршењу надзора надлежни орган унутрашњих послова може да:
1. нареди да се утврђене неправилности отклоне у року који он одреди,
2. забрани даље руковање експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, лицима која нису стручно оспособљена за руковање тим
материјама,
3. привремено забрани вршење поједине радње у вези са производњом,
прометом или употребом експлозивних материја, запаљивих течности и
гасова, ако у погледу места, времена и начина за обављање тих делатности
нису испуњени прописани услови,
4. забрани организацији удруженог рада да се бави производњом, прометом или употребом експлозивних материја, запаљивих течности и гасова,
ако утврди да су у организовању производње, промета или у начину коришћења тих материја учињени тежи пропусти у погледу предузимања
заштитних и других мера безбедности,
5. обустави изградњу и реконструкцију магацина или других просторија за
смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова за чију локацију, изградњу или реконструкцију не постоји сагласност односно одобрење надлежног органа – док се не прибави сагласност односно одобрење,
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6. забрани производња и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, чији судови и друга амбалажа, паковање и ознаке нису у
складу са законом – док се утврђени недостаци не отклоне,
7. забрани употребу магацина или других смештајних просторија које не
испуњавају услове прописане законом и техничким нормативима,
8. одузме експлозивне материје, запаљиве течности и гасове појединцу
који те материје држи или употребљава противно закону,
9. нареди предузимање и других прописаних мера у вези са производњом,
прометом, руковањем и чувањем експлозивних материја, запаљивих течности и гасова.
Жалба против решења донетог по ставу 1. овог члана не одлаже извршење
решења.
Орган који је донео решење, може поводом изјављене жалбе да одлучи да
се извршење одложи до доношења решења по жалби, ако оцени да одлагање извршења не би проузроковало штетне последице по безбедност
људи и имовине.
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Новчаном казном од 50. 000 до 1. 000. 000 динара*казниће се за прекршај организација удруженог рада или друга организација ако:
1. апарате, уређаје и инсталације не одржава у исправном стању (члан 7) ,
2. се бави производњом експлозивних материја без одобрења надлежног
органа (члан 13) ,
3. објекте у којима се производе и држе експлозивне материје изгради на
месту и на начин супротан одредби члана 14,
4. подигне објекте на месту за које није добио одобрење надлежног органа
(члан 28) ,
5. употреби објекте за производњу, прераду и смештај запаљивих течности
и гасова пре издавања одобрења за употребу (члан 30. став 1).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.
000 до 50. 000 динара* и одговорно лице у организацији удруженог рада
или другој организацији.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2005
Члан 34.
Новчаном казном од 30. 000 до 500. 000 динара*казниће се за прекршај
организација удруженог рада или друга организација која:
1. поступа супротно одредби члана 8. овог закона,
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2. употребљену амбалажу у којој су држане експлозивне материје, запаљиве течности и гасови ускладиштава супротно члану 9. овог закона,
3. не организује и не врши контролу у погледу услова и мера за производњу, промет, држање и смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова (члан 10).
4. поступа са експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима супротно члану 11. овог закона,
5. о произведеним експлозивним материјама не води или неуредно води
прописану евиденцију и ако књига није оверена од надлежног органа
(члан 15) ,
6. изгради магацин за смештај експлозивних материја супротно одредби
члана 16. овог закона,
7. у типизираном преносном или превозном контејнерском складишту
држи већу количину експлозивних материја од дозвољене, или ако исти
изгради и постави супротно одредби члана 17. овог закона,
8. објекте у којима се производе или држе експлозивне материје не обезбеди сталном стражом (члан 18) ,
9. држи експлозивне материје, запаљиве течности и гасове супротно одобрењу из чланова 23. и 30. став 2. овог закона,
10. држи запаљиве течности и гасове супротно одредби члана 27. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 3.
000 до 50. 000 динара*и одговорно лице у организацији удруженог рада
или другој организацији.
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2005
Члан 35.
Новчаном казном од 5. 000 до 50. 000 динара*или казном затвора до 30
дана казниће се за прекршај појединац, ако:
1. држи запаљиве течности и гасове супротно одредби члана 27. овог закона,
2. подигне објекат за смештај и држање запаљивих течности и гасова на
месту за које није добио одобрење надлежног органа (члан 28).
*Службени гласник Републике Србије, број 101/2005
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Овлашћује се републички орган управе надлежан за унутрашње послове и
републички орган управе надлежан за привреду да у споразуму са покрајинским органом управе надлежним за унутрашње послове и покрајинским органом управе надлежним за привреду у року од годину дана по
ступању на снагу овог закона, донесе ближе прописе о:
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1. техничкој опремљености објеката у којима се производе експлозивне
материје, заштитним мерама безбедности и условима смештаја,
2. условима, програму и начину полагања испита за стручно оспособљавање радника који рукују експлозивним материјама,
3. стручној спреми радника који раде на производњи и промету експлозивних материја,
4. држању и смештају запаљивих течности и гасова,
5. обрасцу књиге за вођење евиденције о произведеним експлозивним
материјама.
До доношења прописа из тачке 4. став 1. овог члана, примењиваће се као
републички прописи:
1. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности (Службени лист СФРЈ, број 20/71) ,
2. Правилник о смештају и држању уља за ложење (Службени лист СФРЈ,
број 35/67) ,
3. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштењу и претакању течног нафтног гаса (Службени лист СФРЈ, број 24/71) ,
4. Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Службени лист СФРЈ, број
24/71).
Члан 37.
Одредбе чланова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. ставови 1. и 2. чланова 14, 17,
18, 20, 24, 27, 33. став 1. тачке 2. и 3. и став 2, члана 34. став 1. тачке 1, 2, 4,
7, 8, и 10. и ставови 2. и 3. и члана 35. став 1. тачка 1. примењиваће се, на
основу члана 300. став 1. тачка 3. * Устава Социјалистичке Републике
Србије, на целој територији Социјалистичке Републике Србије.
Одредбе чланова 7, 10, 13. ставови 3. и 4. чланова 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. став 1. тачке 1, 4. и 5, члана 34. став 1. тачке 3, 5, 6.
и 9, члана 35. став 1. тачка 2. и члана 36. примењиваће се у смислу члана
301. Устава Социјалистичке Републике Србије, на територији Социјалистичке Републике Србије ван територија социјалистичких аутономних
покрајина и на територији Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине.
*Службени гласник Републике Србије, број 45/1985
Члан 38.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Социјалистичке Републике Србије”.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ЗАКОНА
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Закон о изменама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима: „Службени гласник СРС”, број 45/1985-2238-2238
Члан 5.
Одредбе чл. 1–3. овог закона, у односу на члан 33. став 1. тач. 1, 4. и 5. члан
34. став 1. тач. 3, 5. 1, 2, 4, 7, 8. и 10. и став 2. и на члан 35. тачка 1. Закона о
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима и одредбе
члана 4. овог закона, на основу члана 300. став 1. тачка 3. Устава Социјалистичке Републике Србије примењиваће се јединствено на целој територији Републике.
Одредбе чл. 1–3. овог закона у односу на члан 33. став 1. тач. 1, 4. и 5. члан
34. став 1. тач. 3, 5, 6. и 9. и на члан 35. тачка 2. Закона о експлозивним
материјама, запаљивим течностима и гасовима, на основу члана 301.
Устава Социјалистичке Републике Србије примењиваће се на територији
Социјалистичке Републике Србије, ван територија социјалистичких аутономних покрајина и на територији Социјалистичке Аутономне Покрајине
Војводине.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Социјалистичке Републике Србије”.
Закон о изменама Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима: „Службени гласник СРС”, број 18/1989-7499-749
Члан 4.
Одредбе чл. 1–3. овог закона, у односу на члан 33. став 1. тач. 2. и 3. и став
2, члана 34. став 1. тач. 1, 2, 4, 7, 8. и 10. и став 2. и на члан 35. тачка 1. Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима, на
основу Амандмана ХХХIII тачка 4. подтачка 3. на Устав Социјалистичке
Републике Србије примењиваће се јединствено на целој територији Републике.
Одредбе чл. 1–3. овог закона у односу на члан 33. став 1. тач. 1, 4. и 5. члан
34. став 1. тач. 3, 5, 6. и 9. и на члан 35. тачка 2. Закона о експлозивним
материјама, запаљивим течностима и гасовима, на основу члана 301.
Устава Социјалистичке Републике Србије примењиваће се на територији
Социјалистичке Републике Србије, осим на територији Социјалистичке
Аутономне Покрајине Косово.
Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Социјалистичке Републике Србије”.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

577

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

10. Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
Службени гласник Републике Србије, бр. 54/2015
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет и примена
Члан 1
Овим законом уређују се безбедносни услови у погледу примене мера
заштите од пожара и експлозија приликом постављања, изградње, реконструкције, доградње и санације (у даљем тексту: изградња и санација) и
приликом коришћења постројења и објеката за производњу, прераду, дораду, претакање, складиштење, држање и промет запаљивих и горивих
течности и запаљивих гасова, ради спречавања настајања и ширења пожара и експлозија и гашења пожара, као и спровођење надзора над овим
мерама.
Изузеци од примене
Члан 2
Транспорт запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова није предмет уређивања овог закона и обавља се у складу са прописима којима је
уређена област транспорта опасног терета.
Стављање у промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
није предмет уређивања овог закона и обавља се у складу са прописима
којима се уређују хемикалије.
Значење појмова
Члан 3
Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:
1. течност је супстанца или смеша која на 50°С има напон паре једнак
или мањи од 300 кПа (3 бара), која није у потпуности гасовита на 20°С
при нормалном притиску од 101,3 кПа и има тачку топљења или почетну тачку топљења на 20°С или мање при нормалном притиску од
101,3 кПа;
2. гас је супстанца која на 50°С има напон паре већи од 300 кПа (апсолутни) или је у потпуности гасовита на 20°С при нормалном притиску
од 101,3 кПа;
3. запаљиве течности су течности чије су тачке паљења једнаке или ниже
од 60°Ц и класификују се у једну од три категорије опасности: категорија 1 чија је тачка паљења < 23°Ц и почетна тачка кључања ≤ 35°Ц,
категорија 2 чија је тачка паљења < 23°Ц и почетна тачка кључања >
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

35°Ц и категорија 3 чија је тачка паљења ≥23°Ц и ≤ 60°Ц; Гасна уља,
дизел и лака уља за ложење која имају тачку паљења између ≥55°Ц и ≤
75°Ц могу се класификовати у категорију 3;
горива течност је течност чија је тачка паљења већа од 60°Ц, а мања
или једнака 100°Ц; а не може се класификовати у категорију 3 запаљиве течности;
запаљиви гас је гас или смеша гасова која има интервал запаљивости у
контакту са ваздухом при температури од 20°Ц и нормалном притиску
од 101,3 кПа;
безбедносно растојање је раздаљина у објекту или око њега или дела
објекта преко које се у случају пожара или експлозије у зависности од
врсте, количине и начина употребе запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова, типа објекта и изведеним мерама заштите, не очекује угрожавање суседних делова објекта, других суседних објеката,
околине и земљишта других власника;
држање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова је чување
или одлагање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у
објектима, грађевинским деловима или изван њих у посудама чија укупна запремина не прелази 2 м3 горивих течности, односно 0,2 м3
запаљивих течности или до 30 кг запаљивих гасова на начин предвиђен овим законом, прописима донетим на основу закона, српским стандардима, односно сродним документима и упутствима произвођача;
зона опасности је угрожен простор у којем се трајно или повремено
очекује присуство запаљиве смеше пара или гасова које са ваздухом
граде експлозивне атмосфере, а које су класификоване у складу са
прописима и српским стандардима, односно сродним документима;
објекти су грађевински објекти на одређеној локацији који се састоје
од грађевинског дела и уграђене опреме што заједно чини техничкотехнолошку целину, као што су нафтоводи, гасоводи, продуктоводи,
резервоари, складишта, претакалишта и други објекти или његови
саставни делови, а намењени су за складиштење и претакање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, објекти у којима се врши
складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова ради
обављања трговине или сопствене употребе;
промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова је њихово
претакање, утовар или истовар у превозна средства или из њих, руковање приликом допреме, отпреме и смештаја у складишту и друге
просторе, допрема и отпрема помоћу нафтовода, гасовода или продуктовода, употреба и друге радње са запаљивим и горивим течностима и
гасовима;
посуде су преносиви судови са запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима, конструкције у виду боца, буради, канистера, резервоара или неке друге конструкције, изграђени од материјала и на
начин који спречава испуштање садржаја из њих;
постројење за запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове је технолошки систем који се састоји од складишних резервоара, технолошких
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

резервоара, технолошких процесних посуда, посуда, као и инсталација
и уређаја за производњу, прераду, дораду, претакање или употребу запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, система за управљање и надзор безбедног одвијања технолошког процеса, стабилних
система за дојаву и гашење пожара и других инсталација и уређаја који заједно чине технолошку целину за производњу, прераду, дораду,
претакање или употребу запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова;
потрошач гаса је лице које користи гас за сопствену потрошњу;
резервоар је грађевина спојена са тлом, која представља физичку,
функционалну или техничко – технолошку целину са свим потребним
инсталацијама, постројењима и опремом у коме се безбедно складишти запаљива и горива течност и запаљиви гас, израђен према прописима донетим на основу закона, стандардима, односно сродним документима и упутствима произвођача;
руковање је свака активност лица која укључује било који вид манипулације са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима
као нпр. Претакање, паковање, производња, коришћење и сл.;
санација је извођење грађевинских и других радова на постојећем
објекту и постројењу којима се врши поправка или замена уређаја,
инсталација и опреме, односно замена конструктивних елемената
објекта;
складиште запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова је објекат или део објекта или простор у којем се обавља складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, у складу са прописима
донетим на основу закона, стандардима, односно сродним документима;
складиштење је трајно или повремено безбедно смештање запаљивих
и горивих течности и запаљивих гасова у посуде или резервоаре (ако
посебним прописима није одређено другачије) чији је укупни капацитет већи од 2 м3 горивих течности, односно 0,2 м3 запаљивих течности
или више од 30 кг запаљивих гасова;
систем за управљање и контролу сигурног одвијања технолошког процеса, састоји се од уређаја који упозоравају да је дошло до одступања
од дозвољених вредности технолошких параметара, када је потребно
аутоматски или ручно извршити корекцију или зауставити технолошки процес ради спречавања настанка пожара или експлозија.
Други изрази употребљени у овом закону, који нису дефинисани у ставу 1. овог члана имају значење сходно прописима којима је уређена
област заштите од пожара и експлозија.
Одговорност за спровођење мера заштите од пожара и експлозија

Члан 4
Државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица локалне
самоуправе, привредна друштва, друга правна лица (у даљем тексту:
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правна лица) и физичка лица која рукују или користе запаљиве и гориве
течности и запаљиве гасове, обављају послове складиштења, држања и
промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова дужни су да
поступају у складу са обавезама утврђеним овим законом и прописима
којима је уређена заштита од пожара и експлозија и да предузму све неопходне мере да би избегли или умањили штетни утицај запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова на безбедност људи, животне средине и
имовине. Правна и физичка лица која обављају послове наведене у ставу
1. овог члана, одговорна су за спровођење мера из истог става.
Конструкција посуда, резервоара, цевовода, технолошких процесних посуда које садрже запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове
Члан 5
Запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови могу се држати само у
оним посудама чија је конструкција и опрема у складу са техничким
захтевима садржаним у прописима о транспорту опасног терета железницом, друмским саобраћајем, унутрашњим пловним путевима, поморским
или ваздушним саобраћајем, као и прописима који уређују област управљања хемикалијама. У унутрашњем промету који се одвија у оквиру постројења са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, могу
се користити и посуде које нису у складу са захтевима из става 1. овог члана, али чија специфична конструкција, материјал и опрема обезбеђује
сигурну манипулацију са запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима.
Специфична конструкција посуда доказује се техничком документацијом.
Посуде, резервоари, технолошке процесне посуде, цевоводи за транспорт
и други уређаји и инсталације у којима се налазе запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови морају бити изграђени и опремљени у складу са
прописима и српским стандардима. Изузетно од става 3. овог члана, доказивање испуњености захтева за конструкцију посуда, резервоара, цевовода
и технолошких процесних посуда које садрже запаљиве и гориве течности
и запаљиве гасове, осим опреме под притиском, може се вршити и према
иностраним прописима и стандардима уколико су испуњени безбедносни
захтеви или уколико безбедносни захтеви нису предвиђени прописима и
српским стандардима и ако то одобри министарство надлежно за унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство).
II УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНУ ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И
ПОСТРОЈЕЊА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ДРЖАЊЕ И ПРОМЕТ
ЗАПАЉИВИХ И ГОРИВИХ ТЕЧНОСТИ И ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА
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Безбедно постављање
Члан 6
Постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова (нафтоводи, гасоводи, продуктоводи, резервоари, складишта, претакалишта и други објекти или његови саставни делови а намењени су за складиштење и претакање запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова, објекти у којима се врши складиштење запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова ради обављања трговине или сопствене употребе, станице за снабдевање горивом моторних возила и други
слични објекти) морају се градити, постављати и опремати на начин којим
се не ствара опасност од пожара или експлозије у складу са прописима. За
складишне резервоаре и претакалишта у саставу постројења, као и за све
објекте из става 1. овог члана морају се прибавити услови за изградњу и
безбедно постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно
постављање објеката, које издаје Министарство.
Услове за изградњу и безбедно постављање објеката из става 2. овог члана
издаје, односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката из
става 2. овог члана одобрава:
1. Министарство, ако се ради о објектима чији је капацитет запаљивих и
горивих течности укупне запремине преко 500м3, а запаљивих гасова
преко 200м3, као и за нафтоводе и продуктоводе, гасоводе називног
радног натпритиска преко 16 бар, гасоводе називног радног натпритиска до 16 бар уколико прелазе територију две или више општина у
различитој подручној надлежности организационих јединица Министарства;
2. надлежна подручна организациона јединица Министарства ако се
ради о објектима чији је капацитет запаљивих и горивих течности укупне запремине до 500 м3, односно запаљивих гасова до 200м3, гасоводе који нису наведени у тачки 1) овог става.
Оверени ситуациони план је саставни део услова из става 2. овог члана
који се издају у поступку обједињене процедуре на основу идејног решења
утврђеног посебним прописом у складу са одредбама закона који уређује
изградњу. За објекте из става 2. овог члана који су изграђени без грађевинске дозволе одобрење за локацију решењем издаје Министарство у
складу са чланом 7. овог закона. За држање запаљивих и горивих течности
и запаљивих гасова у складу са овим законом, као и за унутрашње гасне
инсталације утврђене посебним прописом не прибављају се услови односно не одобрава се локација из става 2. овог члана.
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Захтев за одобрење локације
Члан 7
У поступку прибављања одобрења локације из члана 6. ст. 2. и 5. овог закона подносилац захтева за издавање одобрења за локацију објекта мора
уз захтев приложити надлежном органу за заштиту од пожара:
1. ситуациони план терена на коме је планирана изградња објекта за
који се тражи одобрење локације и који мора бити у одговарајућој
размери ради сагледавања безбедносних растојања (највише у размери 1:500), са означеним и уцртаним планираним и постојећим објектима и постројењима и њиховом наменом, објектима планираним за
уклањање, бројевима катастарских парцела, саобраћајницама и енергетским инсталацијама и сл, као и уцртаним безбедносним растојањима у три примерка;
2. извод из листа непокретности са копијом плана катастарских парцела;
3. технички опис терена приказаног на ситуационом плану са утицајем
ризика од пожара и експлозија објекта који је предмет одобрења локације на објекте и простор суседних парцела са мерама заштите;
4. технички опис планираних и постојећих објеката и постројења и опис
технолошког процеса;
5. попис врсте и количине запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова који ће бити складиштени;
6. забележбу о забрани градње у складу са законом који уређује упис
права на непокретностима са позивом на документ из члана 6. овог
закона од стране носиоца права на непокретности на терет свагдашњег
власника на суседним парцелама на којима је повећан ризик од пожара у смислу тачке 3) овог става, а да пре тога није могуће применити
друге техничке мере за ограничење овог ризика.
У случају уклањања објекта који је био предмет одобрења локације стичу
се услови за брисање забележбе, по захтеву поднетом од стране носиоца
права на непокретности и достављању записника о уклањању објекта сачињеног од стране грађевинског инспектора. Безбедносно растојање се
одређује на основу прописа и српских стандарда.
Сагласност на техничку документацију и спроведеност мера заштите од
пожара и експлозија
Члан 8
За изградњу, реконструкцију и доградњу постројења и објеката за складиштење, производњу, прераду, дораду, претакање, употребу, цевоводни
транспорт и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
правним лицима, односно предузетницима, Министарство даје сагласност
на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и експлозија и утврђује подобност за употребу у погледу спроведености мера заштите
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од пожара и експлозија. Одредба става 1. овог члана примењује се у складу
са законом којим се уређује област заштите од пожара.
Основни захтеви заштите од пожара и експлозија и начин постизања
захтева
Члан 9
Приликом пројектовања и изградње објеката и постројења за запаљиве и
гориве течности и запаљиве гасове мора се узети у обзир заштита од пожара, која је уређена посебним прописом, тако да се у случају настанка
пожара и експлозија:
1. очува носивост конструкције током времена утврђена посебним прописом;
2. омогући гашење пожара и спречи ширење ватре и дима у објектима и
постројењима;
3. спречи ширење ватре и продуката експлозије на суседне објекте и постројења;
4. омогући да лица могу безбедно да напусте објекте и постројења, односно да се омогући њихово спашавање.
Сматра се да је основни захтев заштите од пожара и експлозија испуњен
ако су спроведени захтеви заштите од пожара утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од
пожара и експлозија. Уколико испуњеност захтева заштите од пожара и
експлозија није могуће доказати на начин прописан у ставу 2. овог члана,
Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и експлозија и према иностраним прописима и стандардима,
као и према признатим методама прорачуна и моделима, уколико су они
тим прописима предвиђени. Испуњеност захтева заштите од пожара и
експлозија према признатим методама прорачуна и моделима доказује се
функционалном пробом система у реалним условима приликом утврђивања подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од
пожара, у складу са посебним прописом. Одступање од основног захтева
заштите од пожара могуће је ако је тај захтев ближе уређен посебним прописом.
Услови које морају испуњавати технолошки процеси у којима се употребљавају запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови
Члан 10
Технолошки процеси у којима се употребљавају запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови у количини и на начин да формирају запаљиву или
експлозивну атмосферу морају имати систем за управљање и контролу
сигурног одвијања технолошког процеса, када је то утврђено прописима,
којима је уређена област заштите од пожара и експлозија или захтевано
проценом ризика, израђеном према признатим методама из области по-
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жара и експлозија. У објектима у којима се одвијају технолошки процеси
из става 1. овог члана мора се уградити систем за откривање и јављање
пожара, а у постројењима на отвореном простору то може бити и систем
за откривање и јављање пожара без аутоматских јављача пожара. У објектима и постројењима у којима се одвијају технолошки процеси из става 1.
овог члана мора се уградити систем за гашење пожара, само када је то
утврђено прописима или захтевано проценом ризика.
Пожарни сектори
Члан 11
Технолошки процеси у објектима у којима се користе, складиште, држе
или производе запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови у количини
и на начин да формирају запаљиву или експлозивну атмосферу, морају се
вршити само у објектима или просторијама које су од других објеката и
просторија одвојени на такав начин да се спречи пренос пожара.
Експлозивни одушак
Члан 12
Објекти и просторије у којима се користе, складиште, држе или производе
запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови у количини и на начин да
формирају експлозивну атмосферу, морају се градити тако да се обезбеди
безбедно растерећење објекта или просторије услед појаве експлозије.
Инсталација безбедносне расвете
Члан 13
Приликом изградње објеката и постројења са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима морају се уградити инсталације безбедносне расвете, у складу са прописима и стандардима који уређују ову област.
Заштита од статичког електрицитета
Члан 14
У технолошким процесима у којима се употребљавају запаљиве и гориве
течности и запаљиви гасови у количини и на начин да формирају запаљиву или експлозивну атмосферу, морају се применити мере заштите од статичког електрицитета ради спречавања избијања пожара и експлозија.
Ближе прописе о мерама заштите из става 1. овог члана доноси министар
надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар).
Заштита од атмосферског пражњења
Члан 15
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Објекти и постројења са запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима морају се штитити од атмосферског пражњења. Постављање
инсталације мора се спровести у складу са прописима и стандардима који
уређују ову област.
Анализа зона опасности на местима угроженим од експлозивних смеша
Члан 16
Саставни део техничке документације за изградњу, реконструкцију и
доградњу постројења и објеката за производњу, складиштење, прераду,
дораду, претакање или употребу и промет запаљивих и горивих течности
и запаљивих гасова, је и анализа зона опасности на местима угроженим од
експлозивних смеша. Изузетно од става 1. овог члана, анализа зона опасности не мора бити саставни део техничке документације, уколико су
зоне опасности утврђене важећим правилницима. У случајевима када није
вршена доградња или реконструкција, а постоји већ изграђен објекат у
којем се одвијају технолошки процеси у којима се употребљавају запаљиве
и гориве течности и запаљиви гасови, када правилницима нису утврђене
зоне опасности, за потребе утврђивања карактеристика опреме у погледу
пожара и експлозија мора се израдити анализа о зонама опасности. Анализа зона опасности израђује се у складу са прописима, стандардима и
признатим методама. На анализу зона опасности из става 3. овог члана
обавезно се прибавља сагласност Министарства.
Опремање објеката и постројења апаратима за почетно гашење пожара
Члан 17
Објекти и постројења са запаљивим и горивим течностима и запаљивим
гасовима морају бити опремљени потребним апаратима за почетно гашење пожара.
Обележавање опреме и уређаја за гашење пожара
Члан 18
Опрема и уређаји у објектима и инсталацијама са запаљивим и горивим
течностима и запаљивим гасовима која служи за гашење, спречавање ширења пожара и експлозија мора бити видно обележена у складу са прописима који уређују ову област.
III УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СКЛАДИШТЕЊА,
ДРЖАЊА И ПРОМЕТА ЗАПАЉИВИХ И ГОРИВИХ ТЕЧНОСТИ И
ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА И ОДРЖАВАЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ
ПОСТРОЈЕЊА
Организација и контрола спровођења мера заштите од пожара и експлозија
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Члан 19
Правна лица која обављају делатност везану за запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове дужна су да организују, спроводе и врше контролу
мера заштите од пожара и експлозија утврђених овим законом и прописима којима је уређена заштита од пожара и експлозија и да упознају запослене са мерама за спречавање настанка и ширења пожара и експлозија, као и са поступцима за гашење пожара. Физичка лица која рукују запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима дужна су да спроводе и врше контролу мера заштите од пожара и експлозија утврђених овим
законом и прописима којима је уређена заштита од пожара и експлозија.
Услови које мора испуњавати правно и физичко лице које обавља послове
складиштења, држања и промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова
Члан 20
Правна лица која обављају послове складиштења, држања и промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова морају упознати запослене са мерама за спречавање настанка и ширења пожара и експлозија
као и са поступцима за гашење пожара. Правна лица из става 1. овог члана
дужна су да организују, спроводе и врше контролу мера заштите од пожара и експлозија утврђених овим законом и прописима којима је уређена
заштита од пожара и експлозија. Физичка лица која непосредно обављају
послове из става 1. овог члана, као и лица која обављају ове послове у
правном лицу дужна су да спроводе и врше контролу мера заштите од
пожара и експлозија утврђених овим законом и прописима којима је уређена заштита од пожара и експлозија. У објектима и просторијама где се
обавља складиштење и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова на видним местима морају бити постављене ознаке о опасности
од пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у случају
настанка пожара и експлозије.
Услови и начин оспособљавања лица
Члан 21
Запослени у правном лицу и физичка лица која обављају послове претакања, утовара или истовара у превозна средства или из њих, послове
допреме и отпреме помоћу нафтовода, гасовода или продуктовода, послове непосредно везане за допрему, отпрему и смештај у складишта и друге
просторе, укључујући било који вид манипулације са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (као нпр. Претакање, паковање,
производња, коришћење и сл. ), као и употребу и друге радње са запаљивим и горивим течностима и гасовима, морају похађати посебну обуку и
положити стручни испит из области заштите од пожара према закону који
уређује област заштите од пожара и посебном пропису којим је уређен
начин полагања тог испита.
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Забрана складиштења и промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова
Члан 22
Складиштење и промет запаљивих и горивих течности или запаљивих
гасова не може се обављати у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. У складиштима и постројењима за запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове не може се складиштити и
обављати промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у
количинама већим од одобрених. У објектима и просторијама које се користе за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
забрањено је држати гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу бити узрок настанка пожара.
Услови држања
Члан 23
Запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови могу се држати у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова само
под прописаним условима. За запаљиве и гориве течности из става 1. овог
члана мора постојати исправа која садржи податак о тачки паљења.
Употребљена амбалажа
Члан 24
Употребљена амбалажа у којој су држане запаљиве и гориве течности и
запаљиви гасови чува се у посебној просторији, под условима предвиђеним за држање и смештај запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова. Употребљена амбалажа може се користити и за држање течности
које не спадају у категорију запаљивих и горивих течности, под условом да
су очишћене и уклоњене ознаке о опасностима.
Зоне опасности
Члан 25
У зонама опасности забрањено је:
1. држање и употреба алата, уређаја, опреме и инсталације које нису
предвиђене за рад у зонама опасности, а могу бити узрочник настанка
пожара, или експлозије;
2. пушење и коришћење отворене ватре у било ком облику;
3. одлагање запаљивих и других материја које нису намењене технолошком процесу;
4. приступ возилима која при раду свог погонског уређаја могу произвести варничење;
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5. ношење одеће и обуће која може довести до нагомилавања статичког
електрицитета и употреба уређаја и опреме који нису прописно заштићени од статичког електрицитета.
Одржавање и контрола исправности објеката и постројења
Члан 26
Одржавање и контрола исправности објеката и постројења за запаљиве и
гориве течности и запаљиве гасове обавља се на начин и у временским
размацима одређеним прописом, односно упутством произвођача, о чему
мора постојати документација. Одржавање и контрола исправности објеката и постројења из става 1. овог члана обављају стручно оспособљена
лица, према посебним прописима и стандардима којима је уређена област
одржавања и безбедности ових објеката, постројења и њихових делова.
Радови санације могу се изводити искључиво у складу са техничком документацијом на коју је прибављена сагласност приликом изградње објекта.
Након извршених радова санације власник или корисник је у обавези да
пре употребе објекта извести Министарство о завршетку радова санације,
након чега се мора извршити инспекцијски преглед са аспекта заштите од
пожара.
Одржавање и контрола апарата, уређаја, опреме, инсталација и система
Члан 27
Апарати, уређаји, опрема, инсталације и системи у објектима и постројењима за запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове морају се одржавати и контролисати у складу са техничким прописима, стандардима и
упутствима произвођача. О провери исправности апарата, уређаја, опреме, инсталације и система у објектима и постројењима за запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове води се посебна документација о одржавању и контроли у складу са техничким прописима, стандардима и упутствима произвођача. Проверу исправности (контролисање) може вршити
правно лице које има овлашћење Министарства, у складу са важећим
прописима којима се уређује заштита од пожара.
Одржавање и контролисање резервоара, посуда, технолошких процесних
посуда и цевоводи за транспорт са запаљивим и горивим течностима и
запаљивим гасовима
Члан 28
Резервоари, посуде, технолошке процесне посуде и цевоводи за транспорт
који садрже запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове морају се одржавати и контролисати пре употребе и током употребе на начин и у роковима одређеним техничким прописима.
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IV НАДЗОР
Спровођење инспекцијског надзора
Члан 29
Надзор над применом овог закона врши Министарство. Изузетно од става
1. овог члана, надзор над применом овог закона у објектима посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије врши министарство надлежно за послове одбране. Надзор над спровођењем овог закона и
прописа донетих на основу њега врши Министарство преко инспектора у
оквиру делокруга утврђеног законом.
Права и дужности Министарства
Члан 30
У вршењу инспекцијског надзора Министарство, нарочито, има право и
дужност да утврђује:
1. да ли су приликом изградње, реконструкције и доградње објеката и
постројења за складиштење, прераду, дораду, претакање или употребу,
држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова,
испуњени прописани услови;
2. да ли су предузете мере заштите од пожара и експлозија приликом употребе објеката и постројења и приликом складиштења, држања и
промета запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова;
3. да ли су резервоари, технолошке процесне посуде, цевоводи за транспорт и други уређаји и инсталације у којима се налази запаљива и горива течност и запаљиви гасови изграђени и опремљени у складу са
одредбама овог закона и техничким прописима и
4. стандардима;
5. да ли се у зонама опасности поштују мере прописане овим законом;
6. да ли послове складиштења и промета запаљивих и горивих течности
и запаљивих гасова обављају физичка лица која су за то стручно оспособљена и упозната са мерама за спречавање настанка и ширења пожара и експлозија, као и са поступцима за гашење пожара;
7. да ли се спроводе и друге мере прописане законом, прописаним
техничким захтевима, српским стандардима и сродним документима.
Мере инспекцијског надзора
Члан 31
У вршењу инспекцијског надзора Министарство је, нарочито, овлашћено
да предузима следеће мере:
1. забрани изградњу, реконструкцију и доградњу објеката и постројења
за складиштење, прераду, дораду, претакање или употребу, држање и
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промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова ако нису
испуњени услови у погледу безбедних растојања;
2. забрани употребу и коришћење објекта за који није прибављена сагласност на техничку документацију и није утврђено да је објекат подобан
за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара, када се
наложеним мерама не може отклонити опасност од пожара и експлозија;
3. забрани складиштење, држање и промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, ако за то нису испуњени законом прописани
услови и прети непосредна опасност од избијања пожара;
4. забрани држање, складиштење запаљивих и горивих течности и гасова у резервоарима, посудама и технолошким процесним посудама и
транспорт кроз цевоводе чија конструкција и опрема није у складу са
овим законом;
5. забрани употребу апарата, уређаја, опреме, инсталације и система у
објекту или делу објекта, ако пре пуштања у рад нису испитани или не
испуњавају прописане техничке захтеве, стандарде и сродне документе;
6. забрани даљи рад на пословима складиштења и промета запаљивих
течности или гасова и пословима одржавања и контроле исправности
постројења за запаљиве течности и гасове лицима која за то нису
стручно оспособљена и нису упозната са мерама за спречавање
настанка и ширења пожара и експлозија, као и са поступцима за гашење пожара;
7. наложи мере уколико прети непосредна опасност од избијања и ширења пожара и експлозије приликом производње, складиштења,
држања и промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова;
8. наложи отклањање утврђених неправилности у одређеном року.
Жалба не одлаже извршење решења, осим у случају из става 1. тачка 8)
овог члана.
Поступање Министарства
Члан 32
Када Министарство при вршењу надзора утврди да нису испоштоване
одредбе закона поднеће надлежном суду захтев за покретање прекршајног
поступка и наложиће мере за њихово отклањање, а ако утврди да нису
извршене наложене мере такође ће поднети надлежном суду захтев за
покретање прекршајног поступка.
Обавезе према другим инспекцијским органима
Члан 33
Ако Министарство при вршењу надзора утврди да се не спроводе одредбе
закона и прописа, које су у надлежности других органа дужно је да о томе
одмах обавести други надлежни орган.
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V ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
Доношење техничких прописа
Члан 34
Министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: Министар)
доноси техничке прописе којима се ближе уређује безбедност и заштита
од пожара и експлозија на инсталацијама, објектима и постројењима, узимајући у обзир врсту инсталација, специфичност самог објекта и постројења, делатност која се у објекту обавља и опасност од пожара и
експлозија за људе и имовину, као и друге техничке прописе потребне за
спровођење овог закона.
Члан 35
Технички пропис из члана 34. овог закона може се позвати на српски стандард на два начина:
1. техничким прописом може се одредити да је једини начин постизања
усаглашености са захтевима тог прописа испуњавање захтева српског
стандарда на који се технички пропис позива;
2. техничким прописом може се одредити да је један од могућих начина
постизања усаглашености за захтевима тог прописа испуњавање
захтева српског стандарда на који се технички пропис позива.
Списак стандарда из става 1. овог члана доноси министар на обрасцу чија
је садржина одређена прописима о стандардизацији и објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36
Новчаном казном у износу од 50. 000 до 2. 000. 000 динара, казниће се за
прекршај правно лице у случају да:
1. Запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове држи супротно условима који су одређени овим законом (члан 5. );
2. Не изгради, постави и опреми постројења и објекте за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у складу са прописима (члан 6. став 1);
3. Не прибави услове за изградњу и безбедно постављање објеката односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката (члан 6. став
2);
4. не прибави сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и експлозија или не прибави доказ подобности објекта
за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара и
експлозија (члан 8. став 1);
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5. не обезбеди да технолошки процеси из члана 10. став 1 имају систем за
управљање и контролу сигурног одвијања технолошког процеса (члан
10. став 1);
6. не обезбеди да технолошки процеси из члана10. став 2 имају уграђен
систем за откривање и јављање пожара (члан 10. став 2);
7. не обезбеди да технолошки процеси из члана 10. став 3 имају уграђен
систем за гашење пожара (члан 10. став 3);
8. технолошке процесе из члана 11. врши у објектима или просторијама
које нису од других објеката и просторија одвојени на такав начин да
се спречи пренос пожара (члан 11);
9. Не обезбеди безбедно растерећење објекта или просторије услед појаве
експлозије (члан 12);
10. Не угради инсталације безбедносне расвете у објекат и постројење
(члан 13);
11. У технолошким процесима из члана 14. не примени мере заштите од
статичког електрицитета ради спречавања избијања пожара и експлозија (члан 14);
12. Објекти и постројења из члана 15. немају заштиту од атмосферског
пражњења (члан 15);
13. Не изради анализу о зонама опасности (члан 16. став 3);
14. Објекте и постројења из члана 17. не опреми апаратима за почетно
гашење пожара или не обезбеди потребан број апарата за почетно гашење пожара (члан 17);
15. Опрема и уређаји у објектима и инсталацијама из члана 18. нису видно
обележени (члан 18);
16. Рукује са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, а
да није организовало или спровело мере заштите од пожара и експлозија, и није извршило упознавање запослених са мерама за спречавање и ширење пожара и експлозија, као и поступцима за гашење пожара (члан 19. став 1);
17. Обавља послове складиштења, држања и промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова а није упознало запослене са мерама за спречавање настанка и ширења пожара и експлозија као и са
поступцима за гашење пожара (члан 20. став 1);
18. Обавља послове складиштења, држања и промета запаљивих и горивих течности или запаљивих гасова, а да није организовало или спровело мере заштите од пожара и експлозија (члан 20. став 2);
19. У објектима и просторијама из члана 20. није поставило ознаке о опасности од пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у
случају настанка пожара и експлозије (члан 20. став 4);
20. Запослени обављају послове из члана 21, а нису положили стручни
испит из области заштите од пожара утврђен чланом 21 (члан 21);
21. Обавља складиштење и промет у објектима, деловима објеката или
просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 22. став 1);
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22. Складишти и обавља промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у количинама већим од одобрених (члан 22. став 2);
23. Држи гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу
бити узрок настанка пожара (члан 22. став 3);
24. Држи запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет без испуњених прописаних услове (члан 23. став 1);
25. За запаљиве и гориве течности не поседује исправу која садржи податак о тачки паљења (члан 23 став 2);
26. Употребљену амбалажу не чува под условима предвиђеним за држање
и смештај запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 24.
став 1);
27. Употребљену амбалажу која није очишћена и са које нису уклоњене
ознаке о опасностима користи за држање течности која не спадају у
категорију запаљивих и горивих течности (члан 24. став 2);
28. У зонама опасности дозволи држање и употребу алата, уређаја, опреме
и инсталација које нису предвиђене за рад у зонама опасности (члан
25. став 1. тачка 1);
29. У зонама опасности дозволи пушење или коришћење отворене ватре у
било ком облику (члан 25. став 1. тачка 2);
30. У зонама опасности дозволи одлагање запаљивих и других материја
које нису намењене технолошком процесу (члан 25. став 1. тачка 3);
31. У зонама опасности дозволи приступ возилима која при раду свог погонског уређаја могу произвести варничење (члан 25. став 1. тачка 4);
32. У зонама опасности дозволи ношење одеће и обуће која може довести
до нагомилавања статичког електрицитета и употребу уређаја и опреме који нису прописно заштићени од статичког електрицитета (члан
25. став 1. тачка 5);
33. Не врши одржавање и контролу исправности објеката и постројења у
складу са чланом 26. ст. 1. и 2 (члан 26. ст. 1. и 2);
34. Изводи радове санације које нису у складу са техничком документацијом на коју је прибављена сагласност приликом изградње објекта
(члан 26. став 3);
35. Не извести министарство о завршетку радова санације а пре отпочињања употребе објекта (члан 26. став 4);
36. Не одржава и контролише апарате, уређаје, опрему, инсталације и
системе у објектима и постројењима у складу са теничким прописима,
стандардима и упутствима произвођача (члан 27. став 1);
37. Не води посебну документацију о одржавању и контроли исправности
апарата, уређаја, опреме, инсталације и система (члан 27. став 2);
38. Врши проверу исправности без овлашћења министарства (члан 27.
став 3);
39. Одржавање и контролу резервоара, посуда и технолошких процесних
судова који садрже запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове
врши супротно члану 28 (члан 28);
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40. Не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства из
члана 31. став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7 (члан 31. став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5,
6. и 7);
41. Не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства из
члана 31. став 1. тачка 8 (члан 31. став 1. тачка 8);
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном у износу од 10. 000 до 500. 000 динара. За прекршаје из става 1.
овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, органу државне
управе и органу јединице локалне самоуправе новчаном казном у износу
од 5. 000 до 150. 000 динара. За прекршаје из става 1 тачка 15) овог члана
казниће се и лица која непосредно обављају послове из члана 20. став 1.
уколико не спроводе мере заштите од пожара и експлозија у вези са
пословима које обављају новчаном казном у износу од 5. 000 до 150. 000
динара. За прекршаје из става 1. овог члана правном лицу се може изрећи
заштитна мера забрана вршења делатности, а одговорном лицу у правном
лицу забрана вршења одређених послова.
Члан 37
Новчаном казном у износу од 5. 000 до 150. 000 динара казниће се за прекршај физичко лице у случају да:
1. запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове држи супротно условима који су одређени овим законом (члан 5);
2. Не изгради, постави и опреми постројења и објекте за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у складу са прописима (члан 6. став 1);
3. Не прибави услове за изградњу и безбедно постављање објеката односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката (члан 6. став
2);
4. не прибави сагласност на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара и експлозија или не прибави доказ подобности објекта
за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара и
експлозија (члан 8. став 1);
5. не обезбеди да технолошки процеси из члана 10. став 1. имају систем
за управљање и контролу сигурног одвијања технолошког процеса
(члан 10. став 1);
6. не обезбеди да технолошки процеси из члана 10. став 2. имају уграђен
систем за откривање и јављање пожара (члан 10. став 2);
7. не обезбеди да технолошки процеси из члана 10. став 3. имају уграђен
систем за гашење пожара (члан 10. став 3);
8. технолошке процесе из члана 11. врши у објектима или просторијама
које нису од других објеката и просторија одвојени на такав начин да
се спречи пренос пожара (члан 11);
9. Не обезбеди безбедно растерећење објекта или просторије услед појаве
експлозије (члан 12);
10. Не угради инсталације безбедносне расвете у објекат и постројење
(члан 13);
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11. У технолошким процесима из члана 14. не примени мере заштите од
статичког електрицитета ради спречавања избијања пожара и експлозија (члан 14);
12. Објекти и постројења из члана 15. немају заштиту од атмосферског
пражњења (члан 15);
13. Не изради анализу о зонама опасности (члан 16. став 3);
14. Објекте и постројења из члана 17. не опреми апаратима за почетно
гашење пожара или не обезбеди потребан број апарата за почетно гашење пожара (члан 17);
15. Опрема и уређаји у објектима и инсталацијама из члана 18. нису видно
обележени (члан 18);
16. Рукује са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима, а
није спровело мере заштите од пожара и експлозија (члан 19. став 2);
17. Непосредно обавља послове складиштења, држања и промета запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, а није спровело и извршило контролу мера заштите од пожара и експлозија (члан 20. став 3);
18. У објектима и просторијама из члана 20. није поставило ознаке о опасности од пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у
случају настанка пожара и експлозије (члан 20. став 4);
19. Обавља послове из члана 21, а није положило стручни испит из области заштите од пожара утврђен чланом 21 (члан 21);
20. Обавља складиштење и промет у објектима, деловима објеката или
просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 22. став 1);
21. Складишти и обавља промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у количинама већим од одобрених (члан 22. став 2);
22. Држи гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу
бити узрок настанка пожара (члан 22. став 3);
23. Држи запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове у објектима, деловима објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет без испуњених прописаних услове (члан 23. став 1);
24. За запаљиве и гориве течности не поседује исправу која садржи податак о тачки паљења (члан 23. став 2);
25. Употребљену амбалажу не чува под условима предвиђеним за држање
и смештај запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 24.
став 1);
26. Употребљену амбалажу која није очишћена и са које нису уклоњене
ознаке о опасностима користи за држање течности која не спадају у
категорију запаљивих и горивих течности (члан 24. став 2);
27. У зонама опасности држи и употребљава алат, уређаје, опрему и
инсталације које нису предвиђене за рад у зонама опасности (члан 25.
став 1. тачка 1);
28. У зонама опасности пуши или користи отворену ватру у било ком
облику (члан 25. став 1. тачка 2);
29. У зонама опасности одлаже запаљиве и друге материје које нису намењене технолошком процесу (члан 25. став 1. тачка 3);
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30. У зонама опасности приступи возилима која при раду свог погонског
уређаја могу произвести варничење (члан 25. став 1. тачка 4);
31. У зонама опасности носи одећу и обућу која може довести до нагомилавања статичког електрицитета и употребљава уређаје и опрему која
није прописно заштићена од статичког електрицитета (члан 25. став 1.
тачка 5);
32. Не врши одржавање и контролу исправности објеката и постројења у
складу са чланом 26. ст. 1. и 2 (члан 26. ст. 1. и 2);
33. Изводи радове санације које нису у складу са техничком документацијом на коју је прибављена сагласност приликом изградње објекта
(члан 26. став 3);
34. Не извести министарство о завршетку радова санације а пре отпочињања употребе објекта (члан 26. став 4);
35. Не одржава и контролише апарате, уређаје, опрему, инсталације и
системе у објектима и постројењима у складу са теничким прописима,
стандардима и упутствима произовђача (члан 27. став 1);
36. Не води посебну документацију о одржавању и контроли исправности
апарата, уређаја, опреме, инсталације и система (члан 27. став 2);
37. Врши проверу исправности без овлашћења министарства (члан 27.
став 3);
38. Одржавање и контролу резервоара, посуда и технолошких процесних
судова који садрже запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове
врши супротно члану 28 (члан 28);
39. Не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства из
члана 31. став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 7 (члан 31. став 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5,
6. и 7);
40. Не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства из
члана 31. став 1. тачка 8 (члан 31. став 1. тачка 8).
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38
Подзаконски акти за извршавање овог закона биће донети у року од две
године од дана ступања на снагу овог закона. До ступања на снагу подзаконских аката из става 1. овог члана примењиваће се одредбе важећих
прописа, ако нису у супротности са одредбама овог
закона.
До доношења и ступања на снагу прописа према члану 34. овог закона и
даље ће се примењивати следећи прописи:
1. Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Службени лист СФРЈ‚
бр. 27/71 и 29/71);
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2. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (Службени лист СФРЈ‚ бр.
24/71 и 26/71);
3. Правилник о смештају и држању уља за ложење (Службени лист СФРЈ‚
број 45/67);
4. Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и претакању запаљивих течности (Службени лист СФРЈ‚ бр.
20/71 и 23/71);
5. Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Службени лист СФРЈ‚ бр. 10/90 и
52/90).
Члан 39
Поступци који су започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће
се по одредбама закона који је важио у време покретања поступка.
Члан 40
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени
гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник СРС”, бр.
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), у делу којим се уређује област запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова.
Члан 41
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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11. Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
Службени гласник Републике Србије, бр 66/2015, 83/2018.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1
Овим законом уређује се истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у
железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних
поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних
пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају, надлежност и овлашћења органа за спровођење истраге и поступак
истраживања, као и вршење надзора над применом овог закона.
Примена закона
Члан 2.
Овај закон примењује се на:
ју:

1) истраге о удесима и озбиљним незгодама у ваздушном саобраћа-

(1) које су се догодиле на територији Републике Србије, а спроводе
се у складу са међународним обавезама Републике Србије,
(2) које су се догодиле ваздухопловима који су регистровани у Републици Србији или којима управља привредно друштво са седиштем у
Републици Србији, а које су се догодиле ван територије Републике
Србије, ако такву истрагу не спроводи друга држава,
(3) поводом којих је Република Србија овлашћена или у складу са
међународним правима и обавезама у могућности да именује овлашћеног представника како би учествовала као држава регистрације, држава
корисника, држава пројектовања, држава производње или држава која
на захтев државе која спроводи истрагу обезбеђује информације, објекте или стручњаке,
(4) у случају када је Републици Србији омогућено именовање представника у истрази коју води друга држава на основу посебног интереса
услед смртних случајева и озбиљних телесних повреда својих држављана,
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(5) на питања која се тичу благовременог давања информација о
свим лицима и опасном терету у ваздухоплову, који је претрпео удес
или озбиљну незгоду, као и помоћи жртвама ваздухопловног удеса или
озбиљне незгоде и њиховим сродницима;
2) истраге у железничком саобраћају:
(1) озбиљних несрећа на железничким системима са циљем могућег унапређења безбедности на железници и превенцији несрећа,
(2) осталих несрећа и незгода које под другачијим условима могу
да доведу до озбиљних несрећа, укључујући у то и технички отказ
структурних подсистема или чинилаца интероперабилности;
3) истраге у водном саобраћају:
(1) у поморској пловидби врло озбиљних поморских несрећа,
озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа и поморских незгода:
– у којима учествују поморски бродови који вију заставу Републике
Србије,
– које су од битног интереса за Републику Србију;
(2) у унутрашњој пловидби озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода:
– које се догоде на унутрашњим водама Републике Србије, без
обзира чију заставу вије брод који учествује у незгоди.
Овај закон не примењује се на:
1) истраге које се односе на безбедност у случају удеса и озбиљних
незгода које су доживели ваздухоплови који обављају војне, царинске,
полицијске или сличне задатке, осим ако су у удесу или озбиљној
незгоди учествовали цивилни и домаћи или страни војни ваздухоплови, када удес или озбиљну незгоду истражује мешовита цивилно-војна
комисија;
2) подземне железнице (метрое), трамваје и друге врсте лаке железнице;
3) врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске несреће,
поморске несреће, поморске незгоде, озбиљне пловидбене незгоде и
пловидбене незгоде у водном саобраћају у којима учествују само ратни
бродови, бродови које употребљавају државни органи који служе искључиво у непривредне сврхе, бродове без сопственог погона, дрвена
пловила, пловила за рекреацију, осим ако имају или ће имати посаду и
превозе више од 12 путника за привредне сврхе, рибарска пловила дужине мање од 15 m и на непокретне платформе.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

600

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Значење појмова
Члан 3.
Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) безбедносна препорука је предлог Центра за истраживање
несрећа на основу информација добијених у истрази, у сврху спречавања удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа,
озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода,
озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају;
2) брод је брод унутрашње пловидбе и поморски брод;
3) ваздухоплов је свака направа која се одржава у атмосфери услед
реакције ваздуха, осим реакције ваздуха који се одбија од површине
земље;
4) велика штета у железничком саобраћају је штета коју Центар
за истраживање несрећа, по приступу месту несреће, процени у износу
од најмање два милиона евра;
5) врло озбиљна поморска несрећа је поморска несрећа која за
последицу има потпуни губитак брода, смрт или озбиљно загађење
морске средине настало у вези са радом брода;
6) главни истражитељ је лице коме је, на основу његове стручности поверена организација, спровођење, контрола и руковођење безбедносног истраживања удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, врло озбиљних
поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа,
поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених
незгода у водном саобраћају;
7) држава регистрације је држава у чији регистар је уписан ваздухоплов или железничко возило или брод;
8) истрага означава поступак који обухвата прикупљање и анализу података, извођење закључака, укључујући и утврђивање узрока и у
зависности од случаја, давање безбедносних препорука у циљу превенције удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних
несрећа у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа,
озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода,
озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају;
9) међународни стандарди и препоручена пракса (International
Standard and Recommended Practices) су међународни стандарди и
препоручена пракса у вези с истраживањем удеса и озбиљних незгода у
ваздушном саобраћају, који су усвојени у складу са чланом 37. Чикашке
конвенције;
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10) незгода у железничком саобраћају је догађај који је повезан са
саобраћајем возова или маневарског састава и негативно утиче на безбедност саобраћаја;
11) несрећа у железничком саобраћају је нежељен или непланиран
изненадан догађај или специфичан низ таквих догађаја који има штетне последице (судари, исклизнућа, несреће на путном прелазу у истом
нивоу, несреће са учешћем лица изазване железничким возилима у
покрету, пожари и сл. );
12) овлашћени представник у ваздушном и водном саобраћају је
лице које држава одреди на основу његових квалификација за учешће у
безбедносном истраживању које врши друга држава. Овлашћени представник кога одреди друга држава треба да буде из надлежног органа за
истраживање несрећа;
13) озбиљна незгода у ваздушном саобраћају је догађај који обухвата околности којe указују да је постојала велика вероватноћа да дође
до удеса, а повезан је са коришћењем ваздухоплова, који се, у случају
ваздухоплова са посадом, догодио од тренутка када се неко лице укрца
у ваздухоплов са намером да обави лет до тренутка када се сва лица
искрцају из ваздухоплова или, у случају ваздухоплова без посаде, који
се догодио од тренутка када је ваздухоплов спреман за покрет у циљу
лета до тренутка када се ваздухоплов потпуно заустави на крају лета и
када се угаси основна погонска група;
14) озбиљна несрећа у железничком саобраћају је судар или
исклизнуће воза који има за последицу смрт најмање једног лица или
тешке повреде пет или више лица или наношење велике штете железничким возилима, железничкој инфраструктури или животној средини, као и друга слична несрећа која има очигледан утицај на безбедност
на железници или на управљање безбедношћу;
15) озбиљна поморска несрећа је поморска несрећа која укључује
пожар, експлозију, судар, насукавање, удар, оштећење од невремена,
оштећење ледом, напукнуће трупа или претпостављени недостатак на
трупу и др. што има за последицу немогућност рада главних погонских
уређаја, веће оштећење надвођа, озбиљно оштећење структуре (као што
је пробијање подводног дела трупа) што чини брод неспособним за
пловидбу, загађење морске средине у којој је дошло до изливања више
од 50 t нафте и нафтиних деривата и других опасних материја или квар,
односно оштећење које захтева тегљење или помоћ са обале;
16) озбиљна пловидбена незгода на унутрашњим водама (у даљем тексту: озбиљна пловидбена незгода) је ванредни догађај на унутрашњим водама настао у пловидби или искоришћавању брода, водног
пута или објеката на њему који за последицу има потпуни губитак брода, смрт или тешке телесне повреде или озбиљну штету нанету животној средини у којој је дошло до изливања више од 50 t нафте и нафтних
деривата и других опасних материја;
17) остале несреће у железничком саобраћају су несреће које по
последицама нису озбиљне несреће;
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18) пловидбена незгода на унутрашњим водама (у даљем тексту:
пловидбена незгода) је ванредни догађај на унутрашњим водама настао
у пловидби или искоришћавању брода унутрашње пловидбе, водног
пута или објеката на њему при којем је дошло до људских жртава или
телесних повреда, материјалне штете или загађења животне средине;
19) поморска несрећа је догађај или низ догађаја који су настали
као непосредна последица управљања бродом или рада брода при чему
је настала било која од следећих последица:
– смрт или тежа телесна повреда лица,
– нестанак лица са брода,
– губитак, претпостављени губитак или напуштање брода,
– већа штета на броду,
– насукање или онеспособљавање брода или учешће брода у судару,
– већа штета настала на објектима поморске инфраструктуре која
може озбиљно да угрози безбедност брода, другог брода или појединца,
– већа штета морској средини изазвана оштећењем брода или бродова;
20) поморска незгода је догађај или низ догађаја који се разликују
од поморске несреће који су настали као непосредна последица рада
брода који је у опасности или који могу да угрозе безбедност брода, лица на броду или морску средину;
21) смртна повреда је повреда која је нанета неком лицу у удесу у
ваздушном саобраћају, озбиљној несрећи у железничком саобраћају,
врло озбиљној поморској несрећи, поморској несрећи, озбиљној пловидбеној незгоди и пловидбеној незгоди у водном саобраћају, која има
за последицу смрт тог лица у року од 30 дана од повреда нанетих током
удеса у ваздушном саобраћају, озбиљне несреће у железничком саобраћају, врло озбиљне поморске несреће, поморске несреће, врло озбиљне
пловидбене незгоде и пловидбене незгоде у водном саобраћају;
22) сродници су чланови уже породице и/или даљи сродници
и/или друга лица блиска жртви удеса у ваздушном саобраћају, озбиљне
несреће у железничком саобраћају, врло озбиљне поморске несреће,
поморске несреће, озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде у
водном саобраћају, у складу са прописима државе чији је жртва држављанин;
23) удес у ваздушном саобраћају је догађај у вези са коришћењем
ваздухоплова, када је у питању ваздухоплов са посадом, који се догодио
од тренутка када се неко лице укрца у ваздухоплов са намером да обави
лет до тренутка када се сва лица искрцају из ваздухоплова или, у случају ваздухоплова без посаде, који се догодио од тренутка када је ваздухоплов спреман за покрет у циљу лета до тренутка када се ваздухоплов
потпуно заустави на крају лета и када се угаси основна погонска група,
при чему је настала било која од следећих последица:
– смрт или тешка телесна повреда лица услед боравка у ваздухоплову, директног контакта са било којим делом ваздухоплова, укључу-
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јући и делове који су се одвојили од ваздухоплова, или услед директне
изложености издувном млазу млазног мотора, изузев када су смрт и
тешка телесна повреда наступили као последица природних узрока,
самоповређивања, или су их проузроковала друга лица или када су
смрт и тешка телесна повреда задесиле слепе путнике који су се скривали изван делова који су доступни путницима и посади,
– оштећење ваздухоплова, отказ његове структуре који негативно
делује на јачину структуре или карактеристике лета ваздухоплова или
захтева већу поправку или замену оштећене компоненте, изузев отказа
или оштећења мотора, када је оштећење ограничено на један мотор
(укључујући његове капотаже или агрегате) или, изузев оштећења елиса, крајева крила, антена, сонди, лопатица, гума, кочница, точкова, аеродинамичне оплате, панела, врата стајног трапа, ветробрана, оплате
ваздухоплова (као што су мала удубљења или мали отвори) или мањих
оштећења на лопатицама главног ротора или на лопатицама репног
ротора, стајног трапа и оних оштећења која су настала дејством града
или ударом птица (укључујући и рупе на радарској куполи) ,
– ваздухоплов је нестао или му није могуће прићи;
24) узроци подразумевају радње, пропусте, ситуације, услове или
комбинацију свих тих елемената који су довели до удеса и озбиљних
незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа,
озбиљних поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају, при чему
препознавање узрока не подразумева утврђивање кривице или управноправне, грађанскоправне или кривичноправне одговорности.
Поред појмова из става 1. овог члана, за истражни поступак у ваздушном саобраћају употребљавају се и појмови који имају следеће значење:
1) држава корисника је држава у којој се налази седиште корисника ваздухоплова или, ако је корисник ваздухоплова физичко лице –
држава у којој се налази место сталног пребивалишта корисника ваздухоплова;
2) држава производње је држава која има законска овлашћења над
организацијом која је одговорна за завршно склапање ваздухоплова;
3) држава пројекта је држава која има законска овлашћења над
организацијом која је одговорна за пројекат типа ваздухоплова;
4) корисник ваздухоплова је свако физичко или правно лице које
користи или намерава да користи један или више ваздухоплова;
4а) незгода ваздухоплова је догађај повезан са коришћењем ваздухоплова који није удес, а који утиче или би могао да утиче на безбедност коришћења ваздухоплова;
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5) повезана лица су: власник ваздухоплова; члан посаде; корисник
ваздухоплова који је учествовао у удесу или озбиљној незгоди; лице
које је учествовало у одржавању, пројектовању и производњи тог ваздухоплова или је учествовало у обуци посаде тог ваздухоплова; лице
које је укључено у пружање услуга контроле летења; лице које пружа
информације ваздухоплову у лету или лице које пружа услуге аеродромске контроле летења; као и особље националних цивилних ваздухопловних власти;
6) привремени извештај је извештај којим се дају информације о
подацима прикупљеним током ране фазе истраге;
6а) саветник је лице које држава одреди на основу његових квалификација у циљу помоћи њеног овлашћеног представника током
безбедносне истраге;
7) тешка телесна повреда је повреда коју је у удесу и озбиљној
незгоди претрпело неко лице, а која има за последицу:
– хоспитализацију дужу од 48 h, која започне у року од седам дана
од дана када је нанета повреда везана за удес или озбиљну незгоду,
– прелом било које кости (изузев једноставних прелома прстију
руку, ножних прстију или прелома носа) ,
– раздеротине које изазивају озбиљна крварења, оштећење нерава,
мишића или тетива,
– повреде било ког унутрашњег органа,
– опекотине другог или трећег степена или опекотине која захватају више од 5% површине тела,
– потврђено излагање заразним супстанцама или штетним зрачењима.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
II. ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Члан 4.
Центар за истраживање несрећа у саобраћају (у даљем тексту: Центар)
је посебна организација у чијој надлежности је обављање стручних
послова који се односе на истраживање удеса и озбиљних незгода у
ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа, осталих несрећа и незгода у
железничком саобраћају, врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних
поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, озбиљних
пловидбених незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају (у
даљем тексту: несреће).
Центар има својство правног лица.
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Седиште Центра је у Београду.
У циљу остваривања својих надлежности из става 1. овог члана, Центар
мора да поседује стручне, техничке и финансијске капацитете.
Члан 5.
Центар је самосталан у раду и функционално, организационо и финансијски независан од свих органа и организација надлежних за ваздушни, железнички и водни саобраћај, као и свих правних и физичких лица чији интереси могу бити супротни задацима и овлашћењима Центра.
Стручни послови који се односе на истраживања несрећа су независни
од кривичних истрага или других паралелних истрага којима се утврђује одговорност или одређује степен кривице.
Истраживање и откривање узрока несрећа нема за циљ утврђивање
кривичне, привреднопреступне, прекршајне, дисциплинске, грађанскоправне или неке друге одговорности.
Центар може да спроводи истражне поступке у сарадњи са надлежним
органима за истраживање несрећа других држава у складу са овим законом и потврђеним међународним уговорима.
Надлежни правосудни органи који воде истрагу и достављају надлежном Центру списе и исправе, односно њихове копије, потребне за вођење поступка истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају, ако се тиме не омета истражни поступак у складу са
законом којим се уређује кривични поступак.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 6.
Центром руководи Главни истражитељ који има положај директора
посебне организације.
Главног истражитеља поставља Влада на пет година, на предлог председника Владе.
Лице које се поставља за главног истражитеља мора, поред услова који
су прописани законом којим се уређује положај државних службеника,
да има и најмање девет година радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, од којих најмање три године радног
искуства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном, железничком или водном саобраћају и истраживању несрећа.
Главни истражитељ има по једног помоћника – главног истражитеља у
ваздушном, главног истражитеља у железничком и главног истражи-
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теља у водном саобраћају (у даљем тексту: помоћници главног истражитеља).
Помоћници главног истражитеља морају, поред услова који су прописани законом којим се уређује рад на положају државних службеника,
да имају и најмање девет година радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају, од којих најмање три годинe радног
искуства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном, железничком или водном саобраћају и истраживању несрећа.
Центар може да ангажује и одговарајућа стручна лица, органе, организације и одговарајућа правна лица за стручну помоћ, уз одређену накнаду у складу са дужином ангажовања и сложеношћу послова.
Главни истражитељ, помоћници главног истражитеља за ваздушни,
железнички и водни саобраћај, сви запослени Центра, као и сва лица
укључена у истраживање несрећа дужни су да чувају податке до којих
дођу у истражном поступку као професионалну тајну.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Послови Центра
Члан 7.
Центар обавља следеће стручне послове:
1) у ваздушном саобраћају:
(1) утврђује узроке удеса и озбиљних незгода и даје безбедносне
препоруке ради побољшања безбедности у ваздушном саобраћају,
(2) води базу података о удесима и озбиљним незгодама,
(3) доставља податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података у Централну базу Европске комисије,
(4) размењује податке о удесима и озбиљним незгодама из базе
података с надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних
незгода заинтересованих држава уз услов чувања тајности података,
(5) прикупља и анализира све податке који се односе на безбедност
ваздушног саобраћаја, нарочито у сврху спречавања удеса или озбиљних незгода, у мери у којој те активности не утичу на независност Центра и не подразумевају никакве делатности у погледу регулаторних,
административних и питања која се односе на стандардизацију,
(6) сарађује с надлежним органима за истраживање удеса и
озбиљних незгода ваздухоплова у државама чланицама Међународне
организације цивилног ваздухопловства (ICAO) и другим међународним организацијама,
(7) објављује резултате истраживања уз поштовање начела тајности,
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(8) учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања лица која се баве спровођењем
истраживања,
(9) као и друга безбедносна истраживања у складу са овим законом;
2) у железничком саобраћају:
(1) истраживање озбиљних несрећа на железничким системима са
циљем утврђивања узрока и могућег унапређења безбедности на железници и превенцији несрећа,
(2) истраживање осталих несрећа и незгода који под одређеним
околностима могу да доведу до озбиљних несрећа,
(3) даје безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у
железничком саобраћају,
(4) води базу података о несрећама и незгодама,
(5) саставља коначни извештај о појединим спроведеним истраживањима, који може да садржи безбедносне препоруке ради побољшања
безбедности у железничком саобраћају,
(6) извештава Европску агенцију за железнице (ERA) о покретању
истраживања озбиљне несреће, несреће или незгоде у року од седам
дана од доношења одлуке о покретању истраживања,
(7) јавно објављује коначне извештаје о спроведеним истраживањима у железничком саобраћају и доставља их Европској агенцији за
железнице (ERA) ,
(8) објављује годишње извештаје о спроведеним истраживањима
из претходне године, најкасније до 30. септембра текуће године и
доставља их министарству надлежном за послове саобраћаја (у даљем
тексту: министарство) и Европској агенцији за железнице (ERA) ,
(9) учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања лица која се баве спровођењем
истраживања;
3) у водном саобраћају:
(1) у поморској пловидби:
– води безбедносну истрагу у сврху утврђивања узрока врло
озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа и предлаже мере ради избегавања врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа у циљу унапређења безбедности поморске пловидбе,
– води безбедносну истрагу врло озбиљних поморских несрећа и
поморских несрећа, а у случају озбиљних поморских несрећа и поморских незгода, спроводи претходну истрагу са циљем процене потребе
спровођења безбедносне истраге,
– даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у поморској пловидби,
– извештава Европску комисију о врло озбиљним поморским
несрећама, озбиљним поморским несрећама, поморским несрећама и
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поморским незгодама у складу са прописом којим се уређује начин
спровођења поступка истраживања и доставља податке о резултатима
безбедносних истрага из базе података у складу са шемом EMCIP
(European Marine Casualtu Information Platform) ,
– води базу података озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа и поморских незгода и размењује
податке из базе података са надлежним органима за истраживање
несрећа и незгода заинтересованих држава под условом чувања тајности података,
– у оквиру остваривања међусобне трајне сарадње, узајамне помоћи и рада са надлежним органима за истраживање несрећа и незгода
заинтересованих држава, размењује инсталације, уређаје и опрему за
техничко истраживање олупина, бродске опреме и других објеката значајних за поморску безбедносну истрагу, обезбеђује другим органима
пружање информација у вези са истраживањем врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, пружа техничку сарадњу или размену знања потребних за извођење посебних задатака, прибавља и размењује информације од значаја за анализу података о врло озбиљној поморској несрећи и поморској несрећи
и израду одговарајућих безбедносних препорука, припрема, издаје и
објављује извештај поморске безбедносне истраге,
– прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука из извештаја о спроведеним безбедносним истрагама,
– сарађује са другим органима и организацијама у Републици
Србији у сврху спровођења поморске безбедносне истраге,
– израђује годишње анализе врло озбиљних поморских несрећа,
озбиљних поморских несрећа и поморских несрећа, те по потреби друге
анализе и студије,
– учествује у међународним скуповима и семинарима ради усавршавања лица који се баве спровођењем истраживања;
(2) у унутрашњој пловидби:
– води истрагу озбиљних пловидбених незгода, а у случају пловидбених незгода спроводи претходну истрагу са циљем претходне
процене потребе спровођења безбедносне истраге у циљу утврђивања
узрока незгода и предлаже мере ради њиховог избегавања на унутрашњим водним путевима у циљу унапређења безбедности унутрашње пловидбе,
– даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у унутрашњој пловидби,
– припрема, издаје и објављује извештај о безбедносној истрази у
унутрашњој пловидби,
– прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука из извештаја о спроведеној истрази у унутрашњој
пловидби,
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– сарађује са другим органима и организацијама у Републици
Србији у сврху спровођења безбедносне истраге у унутрашњој пловидби,
– води базу података о озбиљним пловидбеним незгодама и пловидбеним незгодама,
– израђује годишње анализе озбиљних пловидбених незгода и
пловидбених незгода, а по потреби друге анализе,
– учествује у међународним скуповима, ради усавршавања лица
који се баве спровођењем истраживања.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Средства за рад Центра
Члан 8.
Средства за рад Центра обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Директор
Члан 9.
Директор заступа и представља Центар, организује и руководи радом
Центра, доноси прописе и појединачне правне акте Центра, доноси акт
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру,
одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Центру
и обавља друге послове.
Обавеза обавештавања о почетку истраге
Члан 10.
Центар мора у року од седам дана од дана доношења одлуке о почетку
истраге да о томе обавести министарство и надлежне међународне
организације.
Идентификација истражитеља и службена легитимација
Члан 11.
Главни истражитељ, помоћници главног истражитеља и други запослени у Центру који раде на пословима истраживања несрећа, имају
службене легитимације.
Истражитељи из става 1. овог члана су дужни да носе службене легитимације током радног времена на видном месту и да их покажу на захтев
надлежног правосудног органа, посебно током увиђаја несреће.
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Службена легитимација може да се користи само за намену за коју је
издата.
Садржина службене легитимације и евиденције о издатим службеним легитимацијама
Члан 12.
Службену легитимацију издаје Центар.
Службена легитимација садржи:
1) на предњој страни: пун назив Центра; Мали грб Републике
Србије; текст „Службена легитимација лица које истражује несреће”;
број службене легитимације; радно место у оквиру Центра; име и презиме и фотографија имаоца;
2) на задњој страни: текст „Ималац легитимацијe je овлашћен да
врши увиђај, истражује узроке несрећа и друге послове из надлежности
Центра у складу са Законом о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају; датум издавања; рок важења и
потпис и печат директора Центра.
Центар води евиденцију о издатим службеним легитимацијама.
Евиденција о издатим службеним легитимацијама садржи: број службене легитимације; име, презиме и ЈМБГ имаоца службене легитимације; адресу пребивалишта; број личне карте и полицијску управу издавања; радно место имаоца службене легитимације; датум издавања
службене легитимације (са напоменом да ли је издата на неодређени
или одређени период, у ком случају се уноси до када); фотографију имаоца службене легитимације; датум коришћења, враћања и замене
службене легитимације и рубрику за напомене.
Министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: министар)
прописује изглед обрасца службене легитимације истражитеља, начин
спровођења поступка издавања, замене, одузимања службене легитимације, као и начин вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Безбедност на раду
Члан 13.
Главни истражитељ и помоћници главног истражитеља, као и друга
лица која учествују у истрази дужни су да се током обављања послова
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придржавају препорука за безбедно обављање истих, како не би угрозили своје здравље или здравље других лица у складу са законима којима се уређује безбедност и здравље на раду.
Помоћ жртвама несрећа и њиховој породици
Члан 14.
План хитних мера помоћи који укључује превоз, смештај и медицинску
помоћ жртвама и њиховим породицама у случају несреће, доноси Влада.
III. ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК У ОБЛАСТИ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА
Члан 15.
Сви удеси и озбиљне незгоде у ваздушном саобраћају морају да се
истраже и анализирају како би се утврдиле чињенице под којима су се
десили, ако је могуће открили њихови узроци и потом предузеле мере
којима се спречавају нови удеси и озбиљне незгоде.
Нико не може да ограничи садржину и обим истраживања, да утиче на
садржину или обим извештаја о истраживању удеса и озбиљних незгода или на садржину и обим безбедносних препорука Центра.
Истрага се спроводи на начин који обезбеђује да сви учесници у удесу и
озбиљној незгоди имају могућност да буду саслушани, односно да дају
изјаву о удесу и озбиљној незгоди, као и да им се омогући коришћење
резултата истраге.
Центар и други надлежни органи за истраживање удеса и озбиљних
незгода морају окончати увиђај на месту удеса и озбиљне незгоде у најкраћем могућем року, тако да се што пре може поправити оштећена
инфраструктура и успостави ваздушни саобраћај.
Министар ближе прописује начин спровођења поступка истраживања
удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају.
Обавеза истраживања
Члан 16.
Центар је дужан да истражи сваки удес или озбиљну незгоду ваздухоплова који се догоди на територији Републике Србије, осим удеса или
озбиљне незгоде ваздухоплова који припадају следећим категоријама:
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1) ваздухоплови историјског карактера који испуњавају следећа
мерила:
(1) једноставни ваздухоплови:
– чији је почетни пројекат израђен пре 1. јануара 1955. године,
– чија производња је прекинута пре 1. јануара 1975. године, или
(2) ваздухоплови који имају јасну историјску важност због:
– учешћа у важном историјском догађају, или
– истакнутог места у развоју ваздухопловства, или
– важне улоге коју су одиграли у оквиру оружаних снага државе
чланице;
2) ваздухоплови који су посебно пројектовани или измењени за
потребе истраживања, експерименталне и научне сврхе, ако се производе у веома малом броју;
3) ваздухоплови чијих је најмање 51% изградио аматер или недобитно удружење аматера за сопствене потребе и без комерцијалног циља;
4) ваздухоплови који су били у употреби у војним снагама, изузев
ваздухоплова чије је пројектне стандарде усвојила Агенција;
5) авиони, хеликоптери или падобрани с погоном који немају више
од два седишта и чија максимална масa на полетању (MTOM), која је
одређена у држави чланици, не прелази:
(1) 300 kg, за копнене авионе/хеликоптере једноседе, или
(2) 450 kg, за копнене авионе/хеликоптере двоседе, или
(3) 330 kg, за амфибије или хидроавионе/хеликоптере једноседе,
или
(4) 495 kg, за амфибије или хидроавионе/хеликоптере двоседе ако
је њихова максимална маса на полетању, кад се користе као хидроавиони/хеликоптери или као копнени авиони/хеликоптери, испод њихових MTOM ограничења, или
(5) 472,5 kg, за копнене авионе двоседе опремљене падобранским
системом за безбедно заустављање авиона који је монтиран на носачу
авиона, или
(6) 315 kg, за копнене авионе једноседе опремљене падобранским
системом за безбедно заустављање авиона који је монтиран на носачу
авиона, и авионе који имају брзину кочења или најмању трајну брзину
летења у конфигурацији за слетање која не прелази 35 чворова од калибрисане брзине лета (CAS);
6) жироплани једноседи и двоседи с максималном масом на полетању која не прелази 560 kg;
7) једрилице, укључујући и оне које се ножно лансирају, чија максимална структурална маса не прелази 80 kg у верзији једноседа или
100 kg у верзији двоседа;
8) копије ваздухоплова који задовољавају мерила из тач. 1) и 4) овог става или за које је пројекат структуре сличан оригиналном ваздухоплову;
9) беспилотне летелице чија оперативна маса не прелази 150 kg;
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10) сваки други ваздухоплови чија маса кад су празни (maximum
empty mass) не прелази 70 kg, укључујући и гориво.
Изузетно од става 1. овог члана, Центар је дужан да истражи сваки удес
ваздухоплова у којем је дошло до смртне повреде, независно од категорије којој ваздухоплов припада.
У случајевима удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог члана, као и у случају других незгода ваздухоплова, Центар покреће истраживање ако налази да је то у интересу безбедности ваздушног саобраћаја.
Ако ваздухоплов који је регистрован у Републици Србији претрпи удес
или озбиљну незгоду на месту за које се не може са сигурношћу утврдити да се налази на територији било које државе, истраживање удеса
или озбиљне незгоде, врши Центар.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Сарадња са надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних незгода других држава
Члан 17.
Центар може да учествује у раду међународних организација за истраживање удеса и озбиљних незгода, пружи или затражи помоћ, пренесе
део истражног поступка на надлежне органе за истраживање удеса и
озбиљних незгода других држава у складу са међународним уговорима
и обавезама Републике Србије. Ови облици сарадње не могу да угрозе
независност истраге.
У случају да на територији друге државе дође до удеса и озбиљних
незгода ваздухоплова који је произведен у Републици Србији, или је
регистрован у Републици Србији или се користи од стране корисника
регистрованог у Републици Србији, или посада поседује дозволу издату
од стране цивилне ваздухопловне власти Републике Србије, Центар
може да учествује у истражном поступку посредством овлашћеног
представника. Овлашћеног представника представљају главни истражитељ, или главни истражитељ за ваздушни саобраћај или други запослени Центра којег одређује главни истражитељ, о чему Центар обавештава надлежан орган за истраживање удеса и озбиљних незгода
друге државе. Овлашћени представник прати ток истраге и може да оде
на место удеса или озбиљне незгоде.
Ако не постоји конфликт интереса и у складу са могућностима, Центар
у истражни поступак укључује представника Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (у даљем тексту: EASA) или представни-
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ка ваздухопловних власти друге државе која може да има интерес у
истражном поступку, и то као:
1) саветника главном истражитељу током истрага наведених у члану 16. овог закона, под контролом главног истражитеља;
2) саветника овлашћеном представнику из става 2. овог члана, а
под надзором овлашћеног представника.
Саветник из става 3. овог члана има право да:
1) посети место удеса и прегледа олупину ваздухоплова;
2) предложи област испитивања и добије податке о сведоцима;
3) добије копије свих релевантних докумената и података;
4) учествује у ишчитавању снимљених записа, осим у случајевима
видео и аудио записа из пилотске кабине авиона;
5) учествује у истражним поступцима ван места удеса или озбиљне
незгоде, као што су испитивање компонената ваздухоплова, тестирања
и симулације, стручни састанци, састанци о току истраге, осим када су
истражни поступци повезани са утврђивањем узрока или припреме
безбедносних препорука.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Мешовита цивилно-војна комисија
Члан 18.
Мешовита цивилно-војна комисија истражује удес или озбиљну незгоду ваздухоплова ако:
1) су у удесу и озбиљној незгоди учествовали цивилни ваздухоплов
и домаћи или страни војни ваздухоплови;
2) је место пада цивилног или страног војног ваздухоплова, војни
објекат или други објекат од битног значаја за одбрану земље;
3) је дошло до удеса или озбиљне незгоде цивилног или страног
војног ваздухоплова који превози средства посебне намене за потребе
министарства надлежног за послове одбране и Војску Србије или превози средства посебне намене намењених извозу.
Половину чланова у мешовитој цивилно-војној комисији именује
Центар, а другу половину чланова именује министар надлежан за
послове одбране.
Мешовитој цивилно-војној комисији председава главни истражитељ или главни истражитељ за ваздушни саобраћај.
Услове под којима се именује мешовита цивилно-војна комисија, начин
њеног рада и начин истраживања удеса и озбиљних незгода ближе се
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уређује прописом Владе на предлог министра уз сагласност министра
надлежног за послове одбране.
Обавеза пријављивања
Члан 19.
Власник, као и корисник ваздухоплова који је учествовао у удесу или
озбиљној незгоди, члан посаде, свако лице које учествује у одржавању,
пројектовању, производњи тог ваздухоплова или у обуци његове посаде, свако лице које је учествовало у пружању том ваздухоплову услуга
контроле летења, информисања ваздухоплова у лету или аеродромских
услуга, запослени у цивилној ваздухопловној власти Републике Србије,
као и свако лице, уколико имају сазнања да се догодио удес или озбиљна незгода у обавези су да о томе, без одлагања, обавесте Центар.
Корисник ваздухоплова који је учествовао у удесу или озбиљној незгоди је дужан да информације о лицима и опасној роби на лету достави
Центру, на његов захтев.
Министар ближе прописује поступак и начин пријављивања удеса или
озбиљних незгода као и давање информација о лицима и опасним материјама која су се налазила у ваздухоплову који је учествовао у удесу
или озбиљној незгоди.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Радне групе
Члан 20.
Истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају врши
радна група Центра образована за сваки удес или озбиљну незгоду посебно.
Главни истражитељ или главни истражитељ за ваздушни саобраћај по
овлашћењу главног истражитеља руководе радном групом.
Радну групу сачињавају запослени Центра. У радну групу могу да буду
укључени и стручна лица изван Центра.
Састав радне групе за сваки појединачни удес или озбиљну незгоду
одређује решењем главни истражитељ. Број чланова и састав радне
групе зависе од тежине, врсте и обима удеса или озбиљне незгоде.
Стручна лица и запослени у организацијама који су укључени у рад
радних група као и друга лица у оквиру или ван ових организација не
могу да буду вештаци, сведоци или да учествују у другим истражним
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поступцима који се односе на удес или озбиљну незгоду за коју су ангажовани.
Удес или озбиљна незгода страног ваздухоплова
Члан 21.
Ако страни ваздухоплов претрпи удес или озбиљну незгоду на територији Републике Србије, Центар о томе обавештава надлежни орган
државе у којој је ваздухоплов регистрован, државе корисника ваздухоплова, државе произвођача ваздухоплова, државе пројектовања ваздухоплова, Европску комисију, EASA, Међународну организацију цивилног ваздухопловства, друге државе које могу да буду заинтересоване и
надлежне органе држава чији су се држављани налазили у ваздухоплову.
Брисан је ранији став 2. (види члан 9. Закона - 83/2018-60)
Органи и организације из става 1. овог члана учествују у истрази коју
води Центар путем овлашћеног представника, који може да има саветника под његовом контролом, са правима саветника из члана 17. став 4.
овог закона.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Однос са другим органима
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 22.
Центар обавља послове истраживања самостално или ако је потребно, у
сарадњи са другим државним органима у складу са међусобним споразумом.
Обавештење о удесу или озбиљној незгоди, као и извештај о удесу или
озбиљној незгоди, Центар доставља надлежним правосудним органима
на њихов захтев.
Ако се током истражног поступка установи или посумња на акт незаконитог ометања у смислу прописа којима се уређује ваздушни саобраћај,
Центар о томе обавештава надлежне органе.
У случају незаконитог ометања из става 3. овог члана, Центар на захтев
надлежних органа, доставља расположиве податке, осим података из
члана 26. овог закона, као и података који би могли да ограниче или да
утичу на послове Центра.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
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Овлашћења у истраживању удеса или озбиљне незгоде
Члан 23.
Центар је овлашћен да предузме потребне мере за обављање истраживања, без обзира да ли је покренута друга званична истрага.
Надлежни органи и друга правна и физичка лица морају да омогуће
Центру да ефикасно и независно обавља истражне послове.
Док истражује удес или озбиљну незгоду ваздухоплова, Центар
има право:
1) на неограничен и неометан приступ месту удеса или озбиљне
незгоде, ваздухоплову, његовој садржини или олупини;
2) да, без одлагања, сачини листу доказа и обезбеди контролисано
уклањање олупине или делова ваздухоплова ради њиховог даљег испитивања, односно анализе;
3) да има непосредан приступ и контролу над уређајима за снимање лета, њиховом садржином и другим релевантним снимцима;
4) да захтева обдукцију тела погинулих лица, да сарађује на обдукцији и да има непосредан приступ резултатима обдукције или тестова
извршених на узетим узорцима;
5) да захтева лекарски преглед лица која су учествовала у операцијама ваздухоплова или да захтева да се спроведу тестови на узетим узорцима и да има непосредан увид у резултате прегледа, односно
тестова;
6) да позове и испита сведоке и да од њих захтева да доставе
информације или доказе у вези са истраживањем;
7) на слободан приступ свим релевантним документима и подацима које поседују власник, корисник или произвођач ваздухоплова, ималац потврде о типу, надлежна организација за одржавање ваздухоплова, центар за обуку ваздухопловног особља, пружаоци услуга у ваздушној пловидби, оператери аеродрома и Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем тексту: Директорат).
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Обавеза поверљивости
Члан 24.
Сва документа, подаци и докази морају се користити искључиво за
потребе истраживања удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова и у друге сврхе се не могу користити.
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Центар и било које физичко или правно лице које је позвано да учествује у истрази, дужни су да у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и законом којим се уређује тајност података,
обезбеде тајност података и заштиту анонимности учесника удеса или
озбиљних незгода.
Центар ће проследити податке које сматра релевантним за спречавање
удеса или озбиљних незгода, осим података који се односе на заштиту
података о личности, правним и физичким лицима одговорним за
производњу или одржавање ваздухоплова и ваздухопловних делова,
коришћење ваздухоплова и обуку ваздухопловног особља и надлежним
цивилним ваздухопловним властима.
Центар је дужан да обавести жртве, њихове сроднике или да јавно објави информације о утврђеним чињеницама, току истраге, привремене
извештаје или препоруке, под условом да се не утиче на истражни
поступак и да се обезбеди заштита података о личности у складу са
прописима којима се уређује заштита података о личности.
Обезбеђење доказа
Члан 25.
Центар обезбеђује сигурно поступање са доказима, предузима мере за
заштиту доказа, за време које је потребно за спровођење истраге.
Заштита доказа укључује обезбеђивање на било који начин свих доказа
који би могли бити уклоњени, избрисани, изгубљени или уништени,
као и заштиту од оштећења, приступа неовлашћених лица, крађе и кварења.
Ваздухоплов који је претрпео удес или озбиљну незгоду или његови
делови не могу се уклонити са места удеса или озбиљне незгоде пре
него што се обезбеди чување трагова удеса или озбиљне незгоде и прибави сагласност Центра, а ако постоји основана сумња да је учињено
кривично дело – и надлежног правосудног органа.
Померање ваздухоплова који је претрпео удес или озбиљну незгоду без
сагласности Центра дозвољено је само кад је неопходно ради спасавања
лица, пртљага и робе, отклањања опасности од пожара или других опасности или ако ваздухоплов омета безбедно одвијање ваздушног саобраћаја.
Корисник ваздухоплова дужан је да по окончању увиђаја удеса или
озбиљне незгоде ваздухоплова, пошто за то прибави сагласност главног
истражитеља, уклони оштећени или уништени ваздухоплов, његове
делове и садржину на обезбеђену локацију.
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Ако се ваздухоплов, његови делови и садржина налазе на територији на
којој Република Србија не може да одобри приступ кориснику ваздухоплова, уклањање ваздухоплова, његових делова и садржине обезбеђује
орган који има приступ тој територији о трошку корисника ваздухоплова, до најпогоднијег места где је приступ кориснику ваздухоплова
одобрен.
Корисник ваздухоплова, власник ваздухоплова, руководилац летења,
други учесници и друга лица која су директно или индиректно повезана са наведеним лицима и удесом или озбиљном незгодом су дужни да
чувају све податке који би могли да се користе током истраживања
узрока удеса или озбиљне незгоде до објављивања завршног извештаја
о удесу или озбиљној незгоди.
Корисник ваздухоплова, власник ваздухоплова, руководилац летења,
други учесници и друга лица која су директно или индиректно повезана са наведеним лицима и удесом или озбиљном незгодом, дужни су да
по његовом захтеву, Центру доставе све тражене податке.
Корисник или власник ваздухоплова располаже са ваздухопловом који
је учествовао у удесу или озбиљној незгоди по објављивању завршног
извештаја.
Центар може да да сагласност за раније располагање ваздухопловом
који је учествовао у удесу или озбиљној незгоди и његовој пропратној
документацији, по захтеву корисника или власника ваздухоплова, и то
само ако су сачувани сви докази који могу да укажу на узрок удеса или
озбиљне незгоде или су потребни за завршетак истражног поступка.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Заштита информација
Члан 26.
Документација и информације које су од значаја за спровођење истраге
користе се искључиво у сврху истраге и то:
1) изјаве сведока и других лица, извештаји и белешке које је Центар забележио или примио током истраге, а користе се у сврху спровођења истраге;
2) документација којом се открива идентитет лица која су сведочила у оквиру истраге;
3) подаци прикупљени у току истраге који се односе на лица укључена у удесу или озбиљној незгоди, а који су посебно осетљиви, укључујући податке о здрављу појединца;
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4) белешке, нацрти, мишљења истражитеља, укључујући и информације из уређаја које су снимљене током транспорта;
5) информације и докази који су дали надлежни органи за истраживање удеса и озбиљних незгода других држава, а који су у складу са
међународним стандардима и праксом;
6) нацрти претходних или завршних извештаја или привремених
саопштења;
7) слике и звуци снимљени у пилотској кабини и њихови транскрипти, као и снимци гласова у јединици контроле летења, уз потврду
да ће информације које нису важне за истраживање, а нарочито
информације које могу имати утицај на приватност бити на одговарајући начин заштићене.
Ови подаци могу да се укључе у привремени извештај, саопштења или
завршни извештај и његове прилоге само кад су битни за анализу удеса
или озбиљне незгоде, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности и законом којим се уређује заштита тајности података.
Записи који не могу да буду доступни или да се користе у друге сврхе,
осим за истраживање или у сврхе чији је циљ унапређење безбедности
ваздухопловства су:
1) комуникација између лица која су учествовала у коришћењу
ваздухоплова;
2) писани или електронски записи и транскрипти снимака из јединице за контролу летења, укључујући и резултате и извештаје сачињене за интерну употребу;
3) пропратна писма за достављање безбедносних препорука;
4) пријаве догађаја према пропису којим се уређује пријављивање
догађаја у цивилном ваздухопловству.
Снимци начињени уређајем за снимање лета ваздухоплова не могу да
буду доступни или да се користе у друге сврхе, осим за потребе безбедносног истраживања, пловидбености или одржавања ваздухоплова,
изузев када се врши идентификација личних података из ове евиденције или се лични подаци из ове евиденције откривају по заштићеној
процедури.
Извештај о истрази
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Члан 27.
Свака истрага завршава се извештајем о истрази који по облику и
садржини одговара врсти и тежини удеса или озбиљне незгоде.
Пре објављивања извештаја на достављени предлог радне групе сагласност даје главни истражитељ.
Извештај о истрази садржи непосредне чињенице о догађају, записник
о истрази и испитивању, анализу и закључке, предузете мере и препоруке за унапређење безбедности. Извештај о истрази не садржи податке о личности.
Извештај о истрази мора бити доступан јавности, али не и идентитет
лица која су учествовала у удесу или озбиљној незгоди и не може да
указује на одговорност или кривицу учесника.
У извештају о истрази је гарантована анонимност сваког појединца који
је учествовао у истрази.
Центар објављује извештај о истрази у најкраћем могућем року, али не
дужем од 12 месеци од датума када се догодио удес или озбиљна незгода.
Уколико не постоји могућност објављивања извештаја у року од 12 месеци, Центар ће објавити привремени извештај са информацијом о току
истраге и евентуалним препорукама за унапређење безбедности.
Центар доставља извештај заједно за безбедносним препорукама странама
на
које
се
препоруке
односе,
министарству, Директорату, надлежним органима заинтересованих других
држава и међународним организацијама у складу са међународним
стандардима и препорученом праксом, и објављује га на интернет презентацији Центра.
Центар може, ако сматра да је потребно, да издаје саопштења о току
истраге.
Центар сваке године, најкасније до 30. септембра, објављује годишњи
извештај о свом раду за протеклу годину, који садржи податке о истрагама спроведеним у протеклој години, о датим безбедносним мерама и
препорукама које су биле предузете.
Ако се пре окончања истраживања укаже потреба за израдом привременог извештаја, пре његовог објављивања, Центар може да тражи коментаре од одговарајућих органа заинтересованих држава, укључујући
и међународне организације, имаоца дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања за пројектовање ваздухоплова, произвођача ваздухоплова и корисника при чему су дужни да
садржај консултација чувају као пословну тајну.
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Пре објављивања извештаја Центра, Директорат, надлежни органи
заинтересованих других држава и међународне организације, имаоци дозволе за обављање ваздухопловно-техничке делатности пројектовања за пројектовање ваздухоплова, произвођачи ваздухоплова и корисници могу да дају своје мишљење и ставове о истрази, као и примедбе
на нацрт извештаја.
Податке из извештаја, са безбедносним препорукама, Центар уноси у
базу података о удесима и озбиљним незгодама у ваздушном саобраћају.
База података о удесима и озбиљним незгодама у ваздушном саобраћају садржи податке који се односе на чињеничне информације у вези
незгоде са историјатом лета, податке о повредама, оштећењима на ваздухоплову, штети проузрокованој трећим лицима, податке о посади без
уношења личних података, податке о ваздухоплову, његовој опреми и
погонској групи, податке о терену места несреће, податке о месту полетања, метеоролошке податке, стање на месту несреће, податке који се
односе на трагање и спасавање, анализу несреће, непосредне и посредне узроке незгоде, као и безбедносне препоруке. База података не
садржи податке о личности.
Центар има неометан приступ бази догађаја коју води Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије.
Министар ближе прописује садржину извештаја о истрази удеса и
озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, као и садржину и начин
вођења базе података о удесима и озбиљним незгодама.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Безбедносне препоруке
Члан 28.
Центар издаје безбедносне препоруке на основу анализе података и
резултата спроведене истраге. Центар може да изда безбедносне препоруке и на основу анализа серије удеса, озбиљних незгода и незгода
ваздухоплова.
Препорука из става 1. овог члана не може бити основ за утврђивање
кривице или одговорности за удес или озбиљну незгоду.
Препоруке се упућују странама на које се односе, надлежним органима
и организацијама у Републици Србији, као и надлежним органима и
организацијама заинтересованих других држава и међународним организацијама.
Органи и организације којима су упућене препоруке, осим органа и
организација других држава и међународних организација, дужни су да
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предузму потребне мере у циљу спровођења безбедносних препорука и
о томе обавесте Центар.
Органи и организације из става 3. овог члана, осим органа и организација других држава и међународних организација, којима је упућена
безбедносна препорука дужни су да најмање једном годишње поднесу
извештај Центру о мерама које су предузете или су планиране да се
предузму на основу датих препорука.
Министар ближе прописује начин спровођења поступка за праћење
безбедносних препорука.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Дужност чувања података
Члан 29.
Центар је дужан да трајно чува извештаје и изјаве учесника удеса и
озбиљних незгода у ваздушном саобраћају.
Документа која се односе на лица из члана 19. став 1. овог закона, која је
преузео за потребе истраживања удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, Центар треба да врати у року од 30 дана од дана објављивања завршног извештаја.
Сву осталу документацију, Центар је дужан да чува најмање десет година после брисања ваздухоплова из Регистра ваздухоплова Републике
Србије, о чему добија информацију од Директората.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
IV. ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК У ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА
Члан 30.
Центар спроводи истрагу после озбиљних несрећа на железничком
систему са циљем могућег унапређивања безбедности на железници и
превенције несрећа.
Осим озбиљних несрећа, Центар може да истражује и остале несреће и
незгоде, које би могле да доведу до озбиљних несрећа, укључујући у то
технички отказ структурних подсистема или чинилаца интероперабилности.
Центар има дискреционо право да одлучује да ли ће отворити истрагу
осталих несрећа и незгода. У својој одлуци, он узима у обзир:
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1) озбиљност несрећа и незгода;
2) да ли су остале несреће и незгоде део низа несрећа, односно
незгода од значаја за систем у целини;
3) утицај на безбедност на железничкој мрежи Републике Србије,
као и железничкој мрежи Европске уније;
4) захтеве управљача инфраструктуре (у даљем тексту: управљач),
железничког превозника, Дирекције за железнице (у даљем тексту:
Дирекција) или надлежних органа других држава.
Обим истрага и поступак у спровођењу тих истрага утврђује Центар.
Железнички превозници, управљач, друга укључена лица и Дирекција
ако има сазнања, морају без одлагања да обавесте Центар о несрећи
или незгоди у железничком саобраћају.
Министар ближе прописује поступак и начин пријављивања несрећа и
незгода у железничком саобраћају.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Овлашћења Центра
Члан 31.
Надлежни органи, железнички превозници, управљач и друга укључена лица, морају омогућити Центру да ефикасно и независно обави своје
задатке.
Центар има право, што је пре могуће и у сарадњи са другим надлежним
истражним органима, на:
1) слободан приступ месту несреће или незгоде, до умешаних возила, инфраструктурних објеката, као и до објеката и уређаја за управљање саобраћајем и сигнализацијом;
2) попис доказа до којих је могуће доћи у тренутку спровођења
истраге на месту несреће или незгоде и надзор над уклањањем олупина, инфраструктурних објеката и постројења или њихових саставних
делова ради прегледа и анализе;
3) приступ и употребу снимака уређаја за снимање аудио и видео
записа на возу и евидентирање рада система сигнализације и контроле
саобраћаја;
4) приступ резултатима обдукције тела жртава и информацијама о
здравственом стању повређених;
5) приступ резултатима истраге возног особља и других лица умешаних у несрећу или незгоду;
6) саслушавање умешаних железничких радника и других сведока;
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7) приступ свим релевантним документима и подацима које поседују управљач, умешани железнички превозници, Дирекција и други
органи и организације.
Сва документа, подаци и докази морају се користити искључиво за
потребе истраживања несрећа и незгода у железничком саобраћају и у
друге сврхе се не могу користити.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Истражни поступак
Члан 32.
Ако се несрећа или незгода догоди на граничним објектима између Републике Србије и друге државе или у њиховој близини, надлежни
органи за истраживање несрећа или незгода тих држава могу се договорити да истрагу изврши једно од њих или да истрагу изврше заједно.
У случају договора да истрагу врши надлежни орган за истраживање
несреће или незгоде једне државе, надлежном органу за истраживање
несреће или незгоде друге државе се омогућава учешће у истрази и неометана заједничка употреба резултата.
Надлежни орган за истраживање несреће или незгоде друге државе се
позива да учествује у истрази, ако је у догађају учествовао железнички
превозник са седиштем у тој држави и које је добило лиценцу у тој
држави.
Центар обезбеђује сва средства потребна за обављање истраге. С обзиром на природу несреће или незгоде, Центар може обезбедити и стручна лица која имају оперативно и стручно знање и искуство за помоћ
при истрази. Одредбе члана 20. овог закона које се односе на Радну
групу Центра, примењују се и на истражни поступак у железничком
саобраћају.
Истрага се спроводи на начин који обезбеђује да сви учесници у несрећи или незгоди, имају могућност саслушања, односно давања изјава о
догађају.
Управљачи, железнички превозници, Дирекција, породице лица са
смртним повредама, власници оштећене имовине, произвођачи, надлежни органи за истраживање несреће или незгоде, представници
особља и корисника морају бити редовно обавештени о истрази и њеном току.
Лица из става 5. овог члана могу да дају своје мишљење и ставове о
истрази, као и примедбе на нацрт извештаја Центра.
Центар и други надлежни органи морају окончати увиђај на месту
несреће или незгоде у најкраћем могућем року, тако да управљач може
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што пре поправити оштећену инфраструктуру и успоставити железнички саобраћај.
Центар може затражити стручну или техничку помоћ од истражних
органа других држава или Европске агенције за железнице (ERA).
Министар ближе прописује начин спровођења поступка истраживања
несрећа и незгода у железничком саобраћају које врши Центар.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Извештаји Центра о истрагама несрећа и незгода у железничком
саобраћају
Члан 33.
О истрази несреће или незгоде, Центар сачињава коначан извештај у
облику и структури према врсти и озбиљности несреће или незгоде, као
и значају утврђеном у истрази. У извештају наводи циљеве истраге и по
потреби безбедносне препоруке.
Извештај из става 1. овог члана нарочито садржи непосредне чињенице
о догађају, записник о истрази, анализу и закључке, предузете мере и
препоруке. Извештај не садржи податке о личности. Пре објављивања
извештаја на достављени предлог Радне групе сагласност даје главни
истражитељ.
Центар објављује коначан извештај у најкраћем могућем року, али не
дужем од 12 месеци од несреће или незгоде.
Центар доставља извештај заједно са безбедносним препорукама
управљачу инфраструктуре, железничком превознику, Дирекцији, министарству, као и другим заинтересованим странама.
Центар сваке године, најкасније до 30. септембра, објављује годишњи
извештај за протеклу годину о истрагама обављеним у протеклој години, о датим безбедносним препорукама и мерама које су биле предузете у складу са раније датим препорукама.
Податке из коначног извештаја, са безбедносним препорукама, Центар
уноси у базу података о несрећама и незгодама у железничком саобраћају. База података о несрећама и незгодама у железничком саобраћају
садржи непосредне чињенице о догађају, анализу и закључке, предузете мере и препоруке. База података не садржи податке о личности.
Министар ближе прописује садржину коначног извештаја о истрагама
несрећа и незгода у железничком саобраћају.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
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Информације које је потребно послати министарству и Европској
железничкој агенцији
Члан 34.
Центар мора у року од недељу дана од дана доношења одлуке о почетку
истраге обавестити Европску железничку агенцију о почетку истраге. У
обавештењу се наводи датум, време, место и врста озбиљне несреће и
њене последице у погледу смртних исхода, повреда и материјалне штете.
Центар доставља министарству годишњи извештај из члана 33. став 5.
овог закона.
Центар доставља Европској агенцији за железнице (ERA) коначне
извештаје о истрази и годишњи извештај.
Центар доставља извештаје из ст. 2. и 3. овог члана најкасније у року од
15 дана од завршетка.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Безбедносне препоруке
Члан 35.
Центар издаје безбедносне препоруке на основу анализе података и
резултата спроведене истраге.
Безбедносна препорука коју изда Центар не може бити основ за утврђивање кривице или одговорности за несрећу или незгоду.
Препоруке се упућују Дирекцији, а у случају када је то потребно и другим органима и организацијама у Републици Србији, као и заинтересованим органима и организацијама других држава и међународним
организацијама.
Дирекција предузима мере да се безбедносне препоруке узму у обзир,
као и да се поступи по њима.
Органи и организације из става 3. овог члана, осим органа и организација других држава и међународних организација дужни су да предузму потребне мере у циљу да се безбедносне препоруке Центра узимају
у обзир на одговарајући начин и, у зависности од случаја, поступају по
њима.
Органи и организације из става 3. овог члана којима су упућене безбедносне препоруке осим органа и организација других држава и међународних организација, дужни су да поднесу најмање једном годишње
извештај Центру о мерама које су предузете или планиране да се пре-
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дузму на основу издатих безбедносних препорука у претходној години,
а најкасније до 31. јула текуће године.
Министар ближе прописује начин спровођења поступка за праћење
безбедносних препорука.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
V. ИСТРАЖНИ ПОСТУПАК У ОБЛАСТИ ВОДНОГ САОБРАЋАЈА
Члан 36.
Безбедносна истрага у водном саобраћају врши се у циљу повећања
безбедности пловидбе, спречавања загађења са брода и смањења опасности од настанка врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске
несреће, поморске несреће, поморске незгоде, озбиљне пловидбене
незгоде и пловидбене незгоде.
Безбедносна истрага из става 1. овог члана врши се подстицањем брзог
спровођења истраге, правилном анализом, утврђивањем узрока и обезбеђењем благовременог и тачног извештавања, као и предлагањем
превентивних мера.
Министар ближе прописује начин спровођења поступка истраживања
врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа и поморских незгода који нарочито садржи оперативну спремност Центра, почетну оцену и деловање, стратегију у вези са
обимом, смерницама и временском распореду безбедносне истраге,
начин прикупљања и чувања доказа, анализу, безбедносне препоруке и
друго, као и начин праћења примене безбедносних препорука.
Изузетно, истражитељи Центра могу да одступе од прописаног начина
за спровођење поступка истраживања, ако је то по њиховом стручном
мишљењу оправдано и потребно за остваривање циља истраге.
Обавеза пријављивања
Члан 37.
Органи и организације, бродари, поморске компаније, заповедник брода или лице које га замењује и други чланови посаде брода, лица која
су учествовала у врло озбиљној поморској несрећи, озбиљној поморској
несрећи, поморској несрећи, поморској незгоди, озбиљној пловидбеној
незгоди и пловидбеној незгоди, као и сва друга правна и физичка лица
која имају сазнања о томе, морају о томе без одлагања да обавесте Центар.
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Обавеза истраживања
Члан 38.
После врло озбиљне поморске несреће и поморске несреће мора се
спровести безбедносна истрага ако:
1) су у врло озбиљној поморској несрећи и поморској несрећи учествовали поморски бродови који вију заставу Републике Србије без
обзира на место врло озбиљне поморске несреће и поморске несреће;
2) држава има битан интерес, без обзира на место врло озбиљне
поморске несреће и поморске несреће.
Република Србија има битан интерес за спровођење безбедносне истраге када бродови који учествују у несрећама из става 1. овог члана вију
заставу Републике Србије, кад има информације корисне за истрагу
или ако је из оправданих разлога заинтересована за спровођење истраге.
После сваке озбиљне пловидбене незгоде у унутрашњој пловидби мора
се спровести безбедносна истрага ако се догоди на подручју Републике
Србије, без обзира на заставу брода који је учествовао у озбиљној пловидбеној незгоди.
Члан 39.
У случају озбиљних поморских несрећа Центар, пре доношења одлуке о
покретању безбедносне истраге, обавља претходну процену о потреби
предузимања безбедносне истраге. Ако донесе одлуку да нема потребе
да спроводи безбедносну истрагу, разлоге за такву одлуку мора забележити и доставити Европској комисији са прописаним подацима која
мора да садржи обавештење у складу са прописом из члана 46. став 6.
овог закона.
У случају поморских незгода, Центар доноси одлуку о потреби предузимања безбедносне истраге.
Приликом доношења одлуке из ст. 1. и 2. овог члана Центар узима у
обзир тежину озбиљне поморске несреће или поморске незгоде, врсту
брода и/или терета на њему, као и могућност да резултати безбедносне
истраге могу утицати на њихово спречавање.
У случају пловидбених незгода Центар, пре доношења одлуке о покретању безбедносне истраге, обавља процену о потреби предузимања безбедносне истраге при чему узима у обзир тежину пловидбене незгоде,
врсту брода и терета на њему, као и могућност да резултати безбедносне истраге могу утицати на спречавање пловидбених незгода.
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Члан 40.
Безбедносна истрага у поморској пловидби врши се у најкраћем могућем року, а најкасније два месеца од тренутка када се догодила врло
озбиљна поморска несрећа, озбиљна поморска несрећа, поморска
несрећа, односно поморска незгода.
Безбедносна истрага у унутрашњој пловидби врши се у најкраћем могућем року, а најкасније месец дана од тренутка када се догодила
озбиљна пловидбена незгода и пловидбена незгода.
Сарадња са надлежним органима за истраживање несрећа и незгода других држава
Члан 41.
Свака врло озбиљна поморска несрећа, озбиљна поморска несрећа, поморска несрећа, односно поморска незгода предмет је једне безбедносне истраге.
У случају безбедносних истрага из става 1. овог члана које укључују две
или више држава, надлежни органи за истраживање несрећа и незгода
држава сарађују у циљу што бржег договарања која ће од њих да води
истрагу, као и о поступку истраге. Надлежни органи за истраживање
несрећа и незгода држава имају једнака права и приступ сведоцима и
доказима као држава која спроводи истрагу, а надлежни орган за
истраживање који води истрагу узима у обзир и њихово мишљење.
Спровођење паралелних истрага о истој врло озбиљној поморској
несрећи и поморској несрећи може се вршити у изузетним случајевима
при чему је Центар дужан да обавести Европску комисију о разлозима
паралелне истраге.
Ако је у врло озбиљној поморској несрећи, озбиљној поморској несрећи, поморској несрећи, односно поморској незгоди учествовао roro путнички брод или брзи путнички брод поступак истраге покреће
надлежни орган за истраживање несрећа и незгода државе у чијем територијалном мору или унутрашњим морским водама се догодила
несрећа, односно незгода, или ако се догодила у другим водама, надлежни орган за истраживање несрећа и незгода последње државе у
коју је упловио тај брод, односно пловило и одговорна је за безбедносну
истрагу и сарадњу са другим државама.
У случају да на територији друге државе дође до несрећа и незгода из
ст. 1. и 8. овог члана у којима је учествовао брод који је изграђен у Републици Србији, или има државну припадност Републике Србије, или
се користи од стране бродара регистрованог у Републици Србији, или
посада поседује овлашћења о оспособљености издата од стране наНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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длежне лучке капетаније Републике Србије, Центар може да учествује у
истражном
поступку посредством
овлашћеног
представника.
Овлашћеног представника представљају главни истражитељ, или главни истражитељ за водни саобраћај или други запослени Центра којег
одређује главни истражитељ. Овлашћени представник прати ток истраге и може да оде на место несрећа и незгода из ст. 1. и 8. овог члана.
Ако страни брод унутрашње пловидбе претрпи незгоду из става 8. овог
члана на територији Републике Србије, Центар о томе обавештава надлежни орган државе у којој је брод регистрован, државе у којој је бродар регистрован, државу у којој је брод грађен, односно пројектован и
надлежне органе држава чији су се држављани налазили на броду.
Овлашћени представници надлежних органа за истраживање несрећа и
незгода држава који се обавештавају могу да учествују у раду радне
групе.
Свака озбиљна пловидбена незгода и пловидбена незгода у унутрашњој
пловидби предмет је једне безбедносне истраге.
Истражитељи у водном саобраћају
Члан 42.
Истражни поступак у водном саобраћају води главни истражитељ за
водни саобраћај.
Одредбе члана 20. овог закона које се односе на радну групу примењују
се и на истражни поступак у водном саобраћају.
Овлашћења у истраживању
Члан 43.
Органи и организације, бродари, поморске компаније, друга правна
лица, заповедник брода или лице које га замењује, као и други чланови
посаде брода, као и друга физичка лица морају омогућити Центру да
ефикасно и независно обави послове из члана 7. став 1. тачка 3) овог
закона.
Центар има право:
1) у поморској пловидби:
(1) на слободан и неограничен приступ месту врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске несреће, поморске несреће, свим поморским бродовима, олупинама брода или објектима укључујући терет,
опрему или остатке,
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(2) на обезбеђивање пописа доказа, на контролисано трагање и
уклањање олупина, остатака или других делова или материја ради
испитивања или анализе,
(3) да захтева потребна испитивања или анализу предмета, као и
слободан приступ резултатима тих испитивања или анализе,
(4) на слободан приступ и коришћење свих релевантних докумената и забележених података, који се односе на пловидбу брода, укључујући и податке Система записивања података о пловидби (VDR), који се
односе на поморски брод, путовање, терете, посаду или друга лица,
предмете, услове или околности, као и уређаја за чување података о
пловидби брода који морају бити доступни после потапања брода (црна
кутија) ,
(5) на слободан приступ резултатима прегледа тела жртава или
испитивања обављених на узорцима са тела жртава,
(6) на слободан приступ резултатима прегледа или испитивања
извршених на узорцима узетим од људи који су укључени у радни процес на поморском броду и свих других битних лица,
(7) на разговор са сведоцима у одсутности свих лица чији интереси
би могли да ометају безбедносну истрагу,
(8) да добије документацију о прегледу поморског брода и одговарајуће податке које има држава заставе поморског брода, власници,
бродари, класификациона друштва, поморске компаније или други
надлежни органи када те стране или њихови представници имају седиште у Републици Србији,
(9) да тражи помоћ надлежних органа за истраживање несрећа и
незгода других држава, укључујући инспекторе државе заставе, државе
луке, особље обалне страже, оператере система надзора пловидбе, екипе за трагање и спасавање, пилоте или друго лучко или поморско особље;
2) у унутрашњој пловидби:
(1) на слободан приступ водном путу, односно месту озбиљне пловидбене незгоде, пловидбене незгоде, бродовима и другим пловилима,
олупинама брода или објектима укључујући терет, опрему или остатке,
(2) на обезбеђивање пописа доказа, на контролисано трагање и
уклањање олупина, остатака или других делова или материја ради
испитивања или анализе,
(3) да захтева потребна испитивања или анализу предмета, као и
слободан приступ резултатима тих испитивања или анализа,
(4) на слободан приступ и коришћење свих релевантних докумената и забележених података који се односе на пловидбу брода, укључујући и податке Речног информационог сервиса (RIS), који се односе на
брод унутрашње пловидбе, путовање, терет, посаду или друга лица,
бродске исправе и књиге, предмете, услове или околности под којима
се догодила озбиљна пловидбена незгода и пловидбена незгода,
(5) на слободан приступ резултатима прегледа или испитивања
извршених на узорцима узетим од чланова посаде брода и људи који су
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укључени у радни процес на броду унутрашње пловидбе и свих других
битних лица,
(6) на слободан приступ резултатима прегледа тела жртава или
испитивања обављених на узорцима са тела жртава,
(7) да добије документацију о прегледу брода унутрашње пловидбе
и одговарајуће податке које има држава заставе брода унутрашње пловидбе, власници, бродари, Управа за утврђивање способности бродова
за пловидбу, класификациона друштва, лучке капетаније или други
надлежни органи,
(8) да после завршене истраге, уз сагласност министарства, наложи бродару да уклони са водног пута оштећени брод, олупине брода
укључујући терет, опрему или друге остатке.
Слободан приступ и коришћење информација и забележених података о пловидби које се односе на посаду и друга лица из става 2. тачка 1) подтачка (4) и става 2. тачка 2) подтачка (4) овог члана врши се у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Заштита информација
Члан 44.
Документација и информације које су од значаја за спровођење истраге
у водном саобраћају користе се искључиво у сврху истраге и то:
1) све изјаве сведока и других лица, извештаји и белешке које је
Центар забележио или примио током истраге;
2) документација којом се открива идентитет лица која су сведочила у оквиру истраге;
3) подаци који се односе на лица укључена у врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске несреће, поморске несреће, поморске
незгоде, озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде који су
прикупљени у току истраге, а који су посебно осетљиви, укључујући
податке о здрављу појединаца.
Заштита података
Члан 45.
Центар обезбеђује предузимање мера да се заштите сви подаци с поморских карата, из бродских дневника, електронских и магнетних записа, укључујући и податке из VDR-a и других електронских уређаја
који се односе на време пре, за време и после несрећа и незгода у поморској пловидби, да спречи дописивање података или записивање
преко тих података, брисање или друге промене података, спречи ометање свих других уређаја који су корисни за истрагу и да у најкраћем
року прикупи и заштити све доказе у сврху истраге.
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Центар обезбеђује предузимање мера да се заштите сви подаци с електронских пловидбених карата (ENC), из бродских дневника, електронских извештаја са брода унутрашње пловидбе (ERI) и магнетних записа, укључујући и податке и информације из RIS-a и других електронских уређаја који се односе на време пре, за време и после
озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде, да спречи дописивање података или записивање преко тих података, брисање или друге
промене података, спречи ометање свих других уређаја који су корисни
за истрагу и да у најкраћем року прикупи и заштити све доказе у сврху
истраге.
Извештај о истрази
Члан 46.
После безбедносне истраге у водном саобраћају Центар сачињава и
објављује извештај о истрази који нарочито садржи податке о броду,
податке о пловидби, податке о поморским несрећама и незгодама, податке о пловидбеним незгодама у унутрашњој пловидби, укљученост
обалних служби и деловање у нужди у поморској пловидби, опис догађаја, анализу, закључке и безбедносне препоруке и прилоге. Извештај
не садржи податке о личности.
Центар може одлучити да се за безбедносну истрагу која се не односи
на врло озбиљну поморску несрећу и поморску несрећу, а чији резултати не утичу на спречавање будућих несрећа и незгода, објави поједностављени извештај.
Центар објављује коначан извештај о истрази у најкраћем могућем року, али не дужем од 12 месеци од дана када се догодила врло озбиљна
поморска несрећа, озбиљна поморска несрећа, поморска несрећа и поморска незгода, озбиљна пловидбена незгода и пловидбена незгода.
Ако не постоји могућност објављивања коначног извештаја из става 3.
овог члана, Центар ће објавити привремени извештај о истрази у року
од 12 месеци од дана када се догодила врло озбиљна поморска несрећа,
озбиљна поморска несрећа, поморска несрећа и поморска незгода,
озбиљна пловидбена незгода и пловидбена незгода.
База података о врло озбиљној поморској несрећи, озбиљној поморској
несрећи, поморској несрећи, поморској незгоди, озбиљној пловидбеној
незгоди и пловидбеној незгоди садржи податке који се односе на податке о броду, податке о пловидби, податке о несрећама и незгодама,
податкe о месту несрећа и незгода, закључцима, анализама и безбедносним препорукама. База података не садржи податке о личности.
Министар ближе прописује садржину извештаја о безбедносној истрази
о врло озбиљној поморској несрећи, озбиљној поморској несрећи, по-
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морској несрећи, поморској незгоди, озбиљној пловидбеној незгоди,
пловидбеној незгоди, садржину обавештења о врло озбиљној поморској
несрећи, озбиљној поморској несрећи, поморској несрећи и поморској
незгоди, као и садржину и начин вођења базе података о безбедносној
истрази о врло озбиљној поморској несрећи, озбиљној поморској
несрећи, поморској несрећи, поморској незгоди, озбиљној пловидбеној
незгоди и пловидбеној незгоди.
Безбедносне препоруке
Члан 47.
Центар издаје безбедносне препоруке на основу анализе података и
укупних резултата спроведене истраге у водном саобраћају.
Препорука из става 1. овог члана не може бити основ за утврђивање
кривице или одговорности за врло озбиљну поморску несрећу, озбиљну
поморску несрећу, поморску несрећу, поморску незгоду, озбиљну пловидбену незгоду и пловидбену незгоду.
Безбеднoсне препоруке се упућују странама на које се односе, надлежним органима и организацијама у Републици Србији, као и надлежним
органима и организацијама заинтересованих других држава и међународним организацијама.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 48.
Органи и организације из члана 47. став 3. овог закона којима су упућене безбедносне препоруке, осим надлежних органа и организација
заинтересованих других држава и међународних организација, дужни
су да предузму потребне мере у циљу њиховог спровођења.
Органи и организације из члана 47. став 3. овог закона којима је упућена безбедносна препорука, осим надлежних органа и организација заинтересованих других држава и међународних организација, дужни су
да најмање једном годишње поднесу извештај Центру о мерама које су
предузете или су планиране да се предузму на основу датих препорука.
Члан 49.
Центар обавештава Европску комисију о врло озбиљним поморским
несрећама, озбиљним поморским несрећама, поморским несрећама и
поморским незгодама у складу са прописом из члана 46. став 6. овог
закона.
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VI. НАДЗОР
Члан 50.
Надзор над спровођењем овог закона, подзаконских аката донетих на
основу овог закона, врши министарство.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 51.
Центар подноси захтеве за покретање прекршајног поступка у складу са
казненим одредбама овог закона.
Новчаном казном од 200. 000 до 2. 000. 000 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице ако:
1) не обавести Центар о удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова
(члан 19. став 1);
1а) не достави информације о лицима и опасној роби на захтев
Центра (члан 19. став 2);
2) ограничи Центру приступ месту удеса или озбиљне незгоде,
ваздухоплову, његовој садржини или олупини (члан 23. став 3. тачка 1);
3) онемогући слободан приступ свим релевантним документима и
подацима (члан 23. став 3. тачка 7);
4) уклони с места удеса или озбиљне незгоде ваздухоплов који је
претрпео удес или озбиљну незгоду или његове делове пре него што се
обезбеди очување трагова несреће или прибави сагласност Центра
(члан 25. став 3);
5) по окончању истраживања удеса или озбиљне незгоде не уклони
оштећени или уништени ваздухоплов или његове делове (члан 25. став
5);
6) на захтев Центра не достави тражене податке (члан 25. став 8);
7) не поступи по издатој безбедносној препоруци Центра и не
достави извештај о истој (члан 28. ст. 4. и 5);
8) не обавести Центар о несрећи или незгоди у железничком саобраћају (члан 30. став 5);
9) ако не омогући Центру слободан приступ месту несреће или
незгоде до умешаних возила, инфраструктурних објеката (члан 31. став
2. тачка 1);
10) ако не предузме потребне мере у циљу спровођења безбедносне
препоруке у железничком саобраћају (члан 35. став 4);
11) ако најмање једном годишње не поднесе Центру извештај о
предузетим или планираним мерама на основу безбедносних препорука у железничком саобраћају (члан 35. став 5);
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12) ако без одлагања од сазнања о врло озбиљним поморским
несрећама, озбиљним поморским несрећама, поморским несрећама,
поморским незгодама, озбиљним пловидбеним незгодама и пловидбеним незгодама не обавести Центар (члан 37);
13) ако не омогући Центру слободан и неограничен приступ месту
врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске несреће, поморске
несреће, озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде (члан 43.
став 2. тачка 1) подтачка (1) и члан 43. став 2. тачка 2) подтачка (1);
14) ако не омогући Центру добијање документације о прегледу поморског брода, као и друге одговарајуће податке (члан 43. став 2. тачка
1) подтачка (8);
15) ако не омогући Центру добијање документације о прегледу
брода унутрашње пловидбе, као и и друге одговарајуће податке (члан
43. став 2. тачка 2) подтачка (7);
16) ако после завршене истраге не уклони са водног пута оштећени
брод унутрашње пловидбе, олупине брода укључујући терет, опрему
или друге остатке (члан 43. став 2. тачка 2) подтачка (8);
17) ако не предузме потребне мере у циљу спровођења безбедносних препорука у водном саобраћају (члан 48. став 1);
18) ако најмање једном годишње не поднесе Центру извештај о
предузетим или планираним мерама на основу безбедносних препорука у водном саобраћају (члан 48. став 2).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу новчаном казном
од 50. 000 до 150. 000 динара.
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
Члан 52.
Новчаном казном од 50. 000 до 150. 000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице – заповедник брода или лице које га замењује, други
чланови посаде и друга физичка лица ако:
1) не обавести Центар о удесу или озбиљној незгоди ваздухоплова
(члан 19. став 1);
1а) не достави информације о лицима и опасној роби на захтев
Центра (члан 19. став 2);
2) ограничи Центру приступ месту удеса или озбиљне незгоде,
ваздухоплову, његовој садржини или олупини (члан 23. став 3. тачка 1);
3) онемогући слободан приступ документима и подацима (члан 23.
став 3. тачка 7);
4) уклони с места удеса или озбиљне незгоде ваздухоплов који је
претрпео удес или озбиљну незгоду или његове делове пре него што се
обезбеди очување трагова удеса или озбиљне незгоде или прибави
сагласност Центра (члан 25. став 3);
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5) по окончању истраживања удеса или озбиљне незгоде не уклони
оштећени или уништени ваздухоплов или његове делове (члан 25. став
5);
6) на захтев Центра не достави тражене податке (члан 25. став 8);
7) не поступи по издатој безбедносној препоруци Центра и не
достави извештај о истој (члан 28. ст. 4. и 5);
8) ако не омогући Центру слободан приступ месту несреће или
незгоде до умешаних возила, инфраструктурних објеката (члан 31. став
2. тачка 1);
9) ако без одлагања од сазнања о врло озбиљним поморским
несрећама, озбиљним поморским несрећама, поморским несрећама,
поморским незгодама, озбиљним пловидбеним незгодама и пловидбеним незгодама не обавесте Центар (члан 37);
10) ако не омогући Центру слободан и неограничен приступ месту
врло озбиљне поморске несреће, озбиљне поморске несреће, поморске
несреће, озбиљне пловидбене незгоде и пловидбене незгоде (члан 43.
став 2. тачка 1) подтачка (1) и члан 43. став 2. тачка 2) подтачка (1).
*Службени гласник Републике Србије, број 83/2018
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Центар за истраживање удеса и озбиљних незгода образован чланом
206. Закона о ваздушном саобраћају (Службени гласник Републике
Србије, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15) наставља са радом као Центар за
истраживање несрећа, у складу са овим законом.
Послови истраживања несрећа у железничком и водном саобраћају
обављаће Центар почев од 1. јануара 2016. године.
Рокови за доношење подзаконских аката
Члан 54.
Министар ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донети подзаконска акта из члана 12. став 5, члана 15. став 5, члана
19. став 3, члана 27. став 16, члана 28. став 6, члана 33. став 7, члана 36.
став 3. и члана 46. став 6. овог закона.
Влада ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона
донети подзаконска акта из члана 14. и члана 18. став 4. овог закона.
Члан 55.
Центар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона
обавeстити Европску комисију о овлашћеним органима који ће имати
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приступ Европској информационој платформи за поморске несреће (European Marine Casualty Information platform – EMCIP).
Престанак важења других прописа
Члан 56.
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе чл. од
119. до 124. и члан 147. став 1. тачка 70) Закона о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник Републике Србије”, број
104/13) и чл. од 204. до 217, члан 258. став 1. тач. 100), 101) и 102) и
члан 260. став 1. тач. 64), 65) и 66) Закона о ваздушном саобраћају
(Службени гласник Републике Србије, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15).
Члан 57.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА
Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у
ваздушном, железничком и водном саобраћају: Службени гласник
Републике Србије, број 83/2018-60
Члан 25.
Центар за истраживање несрећа у саобраћају образован Законом о
истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају
(Службени гласник Републике Србије, број 66/15) наставља са радом
као Центар за истраживање несрећа у саобраћају, у складу са овим законом.
Члан 26.
Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 12 месеци од
дана ступања на снагу овог закона.
Члан 27.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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12. Закон о јавном здрављу
Службени гласник Републике Србије, бр. 15/2016
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом уређују се остваривање јавног интереса, стварањем услова
за очување и унапређење здравља становништва путем свеобухватних
активности друштва усмерених на очување физичког и психичког здравља становништва, очување животне и радне околине, спречавање настанка и утицаја фактора ризика за настанак поремећаја здравља, болести и
повреда, начин и поступак, као и услови за организацију и спровођење
јавног здравља.
Члан 2
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1. акција за здравље заједнице јесу колективни напори од стране заједнице који су усмерени ка појачавању контроле коју заједница има над
детерминантама здравља, и последично, над унапређењем здравља;
2. доступност јесте степен до кога је одговарајућа здравствена служба на
располагању (доступна) да задовољи потребе корисника, као и опсег у
коме су здравствене услуге обезбеђене у одговарајућем обиму и месту,
као део плана здравствене заштите;
3. елементарне и друге веће непогоде и ванредне прилике у јавном
здрављу јесу околности које угрожавају живот, здравље и сигурност
појединца и популације, људска насеља и место становања, а генерално се доводе у везу са променама у животној средини из уравнотеженог у неуравнотежено стање, које настају изненада или постепено
(нпр. епидемије заразних болести, физички и хемијски акциденти,
поплаве, земљотреси, суше и ситуације које изазива човек, попут биотероризма, оружаног сукоба и друго);
4. евалуација означава активности усмерене на утврђивање, систематично и објективно колико је могуће, ефективности и утицаја здравствених и других активности у односу на циљеве, имајући у виду ресурсе и
капацитете који су коришћени у процењиваним активностима;
5. животна средина јесте скуп природних и створених вредности чији
комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и
услове за живот; обухвата физичке, економске, социјалне, бихевиоралне, културолошке и друге чиниоце који одређују здравље;
6. заступање здравља јесте залагање или деловање у прилог одређеног
циља јавноздравствене политике;
7. здравље јесте стање потпуног физичког, менталног и социјалног благостања, а не само одсуство болести или неспособности;
8. здравствени менаџмент јесте планирање, организовање, координирање, вођење и контрола свих ресурса и процедура помоћу којих се
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

захтеви за здрављем и медицинским услугама и здравом околином
испуњавају пружањем специфичних услуга појединцима, организацијама и заједницама;
здравствено понашање јесте свака активност коју предузима појединац, без обзира на актуелно и сагледано здравствено стање у циљу унапређивања, заштите или одржавања здравља, било да је такво понашање у крајњем исходу делотворно или не;
здравствено стање јесте опис здравља појединца или популације у
одређеном времену у односу на стандарде, уз коришћење референтних
показатеља (индикатора) здравља;
информације о јавном здрављу јесу подаци приређени или трансформисани на начин да пруже основу за анализу, интерпретацију и превођење у знање, који се сажимају на различите начине како би, пренети
и коришћени, обезбедили да политике, програми и одлуке буду рационално засновани;
јавно здравље јесте друштвено деловање којим се тежи побољшању
здравља, продужењу живота и побољшању квалитета живота укупног
становништва, а путем промовисања здравља, превенције болести и
других облика;
јавноздравствена политика подразумева процедуре којима се дефинишу приоритети и параметри за акцију као одговор на здравствене
потребе, као и расположиви ресурси, са основном сврхом да се установи правац развоја здравствене заштите, стратегије, циљеви, приоритети и средства, као и сопствени механизам евалуације у остваривању
приоритета у здравственој заштити;
квалитет здравствене заштите јесте организација ресурса на најделотворнији начин, како би се задовољиле потребе корисника за превенцијом и лечењем, на безбедан начин, без непотребних губитака и на
високом нивоу њихових захтева;
ментално здравље обухвата понашање, мишљење, говор, осећање и
расположење лица, његов однос према себи и другима, и ментални
поремећај, ако постоји, и представља интегрални део индивидуалног
здравља и добробити, као и здравља и добробити заједнице, њеног
развоја и обнове. Квалитетна заштита менталног здравља је људско
право, а заштита менталног здравља представља неопходан и значајан
аспект свеукупног система здравствене заштите, односно јавног
здравља;
ментални поремећај подразумева потешкоће у менталном здрављу,
које се карактеришу привременим или сталним поремећајем у раду
мозга и испољава се као измењено понашање, расуђивање, доживљавање себе и околине;
мониторинг јесте праћење, односно надгледање и повремено мерење
ефеката неке интервенције на здравствено стање популације или на
животну средину, као и процес прикупљања и анализе информација о
примени неког програма с циљем откривања проблема и предузимање мера да се то исправи;
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18. осетљиве друштвене групе јесу групе становништва које су изложене
већем степену ризика од оболевања у односу на укупну популацију,
било да се ради о специфичним здравственим стањима или факторима социјално-економског окружења који могу довести до обољевања;
19. превенција јесу активности усмерене на ерадикацију, свођење на минимум утицаја болести и неспособности а, ако ништа од тога није могуће, успоравање напредовања болести и неспособности, и класификују се као примарна, секундарна и терцијарна превенција;
20. приступачност јесте могућност да сваки пацијент добије потребну
здравствену заштиту у одговарајућем обиму, по разумној цени, на
одређеном месту и у одређено време;
21. промоција здравља јесте процес који помаже људима да повећају контролу над сопственим здрављем како би га унапредили, а остварује се
интеракцијом између људи и њихове животне средине, комбинујући
личне изборе са друштвеном одговорношћу с циљем очувања здравља;
22. радна околина јесте простор у којем се обавља рад и који укључује
радна места, радне услове, радне поступке и односе у процесу рада;
23. разлике у здрављу, неједнакости у здрављу, здравствени јаз јесу разлике између нивоа запажених здравствених индикатора за дефинисану популациону групу и нивоа који би се очекивали уколико би та група поседовала искуство оног дела популације који је највише рангиран
на основу здравствених индикатора;
24. систем јавног здравља јесте систем који обезбеђује услове за очување и
унапређење здравља становништва, а чине га здравствене установе које оснива Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне
самоуправе, други облици здравствене службе (у даљем тексту: приватна пракса), здравствени радници и здравствени сарадници, установе социјалне заштите, образовања, науке, запослени и послодавци и
други учесници;
25. стил живота јесте препознатљиви модел понашања који је одређен
преплитањем личних особина појединца, друштвених интеракција и
друштвених и еколошких услова живота, начин понашања који је могуће предвидети у истим или сличним ситуацијама;
26. ризик јесте одређени ниво вероватноће да нека активност, директно
или индиректно, изазове опасност по животну средину, живот и
здравље људи;
27. фактор ризика јесте аспект индивидуалног понашања или животног
стила, излагање утицајима животне средине, урођена или наслеђена
карактеристика, за које се на основу епидемиолошких доказа зна да су
удружени са стањима везаним за здравље чије се спречавање сматра
важним;
28. школа јавног здравља јесте додатно образовање и истраживање у свим
областима јавноздравствене теорије и праксе, укључујући науке о животном окружењу, епидемиологију, хигијену, социјалну медицину,
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микробиологију, биостатистику, бихевиоралне и социјалне науке,
здравствену политику и менаџмент, здравствену економику, итд.
II НАЧЕЛА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
Члан 3
Начела јавног здравља јесу:
1. здравље у свим политикама – које се остварује применом принципа
очувања и унапређења здравља приликом утврђивања свих секторских политика;
2. јачање грађанске иницијативе у области јавног здравља – која се
остварује повећањем свести о значају бриге о сопственом здрављу и
заступању здравља;
3. усмереност на становништво као целину и на поједине друштвене групе – која се остварује спровођењем мера на унапређењу здравља и
превенцији болести, како становништва у целини тако и појединих
друштвених група;
4. међусекторска сарадња, мултидисциплинарни и интердисциплинарни
приступ очувању и унапређењу здравља – који се остварују сталним
унапређивањем сарадње здравствених установа које обављају делатност у области јавног здравља са осталим учесницима у јавном здрављу;
5. економичност и ефикасност у јавном здрављу – који се остварују
постизањем најбољих могућих резултата у односу на расположива
финансијска средства, односно постизањем највишег могућег нивоа
здравља уз најнижи утрошак средстава;
6. научна заснованост – која подразумева да се делатност јавног здравља
заснива на научно доказаним и провереним методама и поступцима
који се користе ради унапређења и очувања здравља становништва.
III ДРУШТВЕНА БРИГА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Члан 4
Друштвена брига за јавно здравље остварује се на нивоу Републике Србије, аутономне покрајине, општине, односно града.
1. Друштвена брига за јавно здравље на нивоу Републике Србије
Члан 5
Друштвена брига за јавно здравље на нивоу Републике Србије обухвата:
1. утврђивање политике и стратегије јавног здравља;
2. праћење здравственог стања становништва и идентификовање здравствених проблема на нивоу Републике Србије;
3. планирање, утврђивање приоритета, доношење посебних програма у
области јавног здравља, као и доношење прописа у овој области;
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4. утврђивање и спровођење мера пореске и економске политике којима
се подстичу здрави стилови живота;
5. обезбеђивање услова за здравствено васпитање и образовање становништва;
6. обезбеђивање услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама;
7. обезбеђивање услова за развој интегрисаног информационог система
јавног здравља у Републици Србији;
8. обезбеђивање услова за међусекторску сарадњу учесника у јавном
здрављу;
9. обављање евалуације и обезбеђење доступности, приступачности квалитета и ефикасности здравствених услуга и програма;
10. утврђивање услова за организацију и спровођење специфичних мера и
поступака у појединим областима друштвене бриге за јавно здравље;
11. унапређивање мера за решавање здравствених проблема становништва;
12. информисање и подршка образовању и оспособљавању људи за бригу
о сопственом здрављу;
13. уједначавање услова за равномерно остваривање делатности у областима јавног здравља на територији Републике Србије.
2. Друштвена брига за јавно здравље на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Члан 6
Друштвена брига за јавно здравље на нивоу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе обухвата мере за обезбеђивање и спровођење делатности у областима јавног здравља од интереса за грађане на
територији аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе,
и то:
1. међусекторску сарадњу, координирање, подстицање, организацију и
усмеравање спровођења делатности у областима јавног здравља на
одређеној територији која се остварује делатношћу органа аутономне
покрајине и јединица локалне самоуправе заједно са носиоцима и учесницима у области јавног здравља;
2. праћење здравственог стања становништва и рада здравствене службе
на територији за коју је основана, као и предлагање и предузимање
мера за њихово унапређење;
3. промоцију здравља и спровођење мера за очување и унапређење
здравља, спречавање и сузбијање болести и фактора ризика;
4. обезбеђивање услова за обављање делатности здравствене установе,
планирање и остваривање програма у области јавног здравља, за територију за коју су основане;
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5. обезбеђивање услова за брзо реаговање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама на својој територији, у складу са мерама Владе;
6. подршку раду и развоју носилаца и учесника у јавном здрављу на својој територији, у складу са законом.
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси посебне програме из области јавног здравља за своју територију, у складу са
законом.
IV НАЧИН И ПОСТУПАК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
Члан 7
Делатности у области јавног здравља обављају заводи за јавно здравље
који се оснивају за територију Републике Србије, за територију града и за
територију више општина, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита. У обезбеђивању и спровођењу јавног здравља у Републици Србији активно учествују: здравствена служба, организација за здравствено осигурање, васпитнообразовне и друге установе, привредна друштва, јавна предузећа, предузетници, Црвени крст Србије, удружења, цркве
и верске заједнице, грађани, јединице локалне самоуправе, аутономна
покрајина и Република Србија.
Члан 8
Делатности у спровођењу јавног здравља обављају се у оквиру следећих
области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

физичко, ментално и социјално здравље становништва;
промоција здравља;
животна средина и здравље становништва;
радна околина и здравље становништва;
здравствени менаџмент, квалитет и ефикасност здравственог система;
интегрисани информациони систем јавног здравља за праћење, процену и анализу здравственог стања становништва и извештавање надлежних органа и јавности;
7. јавно здравље у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама.
1. Физичко, ментално и социјално здравље становништва
Члан 9
Делатности у спровођењу јавног здравља у области физичког, менталног и
социјалног здравља становништва обухватају:
1. праћење фактора ризика (неправилна исхрана, физичка неактивност,
ризично сексуално понашање, небезбедно понашање у саобраћају, употреба дувана, алкохола и дрога, стрес, насиље и злостављање);
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2. анализирање фактора ризика из тачке 1. овог става, и предлагање програма, учествовање у спровођењу активности и евалуацију успешности, делотворности и економске исплативости спроведених програма;
3. спровођење, унапређивање и развијање активности и евалуацију програма промоције здравља, примарне, секундарне и терцијарне превенције и контролу заразних болести, хроничних масовних незаразних болести и ретких болести, повреда и тровања, у складу са законом
и стратешким документима;
4. праћење здравља становништва у свим животним добима, а посебно
здравља осетљивих друштвених група.
2. Промоција здравља
Члан 10
Делатности у спровођењу јавног здравља у области промоције здравља
становништва обухватају:
1. доношење и спровођење здравствено промотивних програма у сарадњи државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица
локалне самоуправе, здравствене службе и грађана, а на основу анализе ризика и здравствених потреба становништва;
2. васпитање за здравље – организованом реализацијом програма промоције здравља, укључујући и националне кампање у циљу усвајања
знања, ставова и вештина појединца, групе или заједнице у вези са
здравим стиловима живота и смањењем фактора ризика за обољевање
од заразних и незаразних болести.
3. Животна средина и здравље становништва
Члан 11
Делатности у спровођењу јавног здравља у области животне средине и
здравља становништва обухватају:
1. праћење и анализу стања животне средине, односно, мониторинг животне средине, анализу воде, ваздуха, земљишта, буке и вибрација,
отпада;
2. евалуацију ефеката утицаја из животне средине на здравље, процену
ризика по здравље и предлагање мера заштите;
3. контролу квалитета и здравствене исправности воде за пиће, процену
и анализу утицаја њеног загађења на здравље становништва;
4. контролу здравствене исправности животних намирница и предмета
опште употребе, процену и анализу њиховог утицаја на здравље становништва;
5. процену ризика по здравље становништва на основу регистра извора
загађивања животне средине на нивоу Републике Србије, који јесте
скуп систематизованих података и информација о врстама, количинама, начину и месту уношења, испуштања или одлагања загађујућих
материја у гасовитом, течном и чврстом агрегатном стању или испуш-
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тања енергије из тачкастих, линијских и површинских извора загађивања у животну средину;
6. контролу хигијенских стандарда у објектима у којима се обавља:
здравствена делатност, делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе, делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће, угоститељска делатност, делатност пружања
услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, делатност социјалне заштите, васпитно-образовна делатност, делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације и делатност јавног саобраћаја;
7. праћење и анализу здравственог стања становништва у вези са утицајима из животне средине.
4. Радна околина и здравље становништва
Члан 12
Делатности у спровођењу јавног здравља у области радне околине и
здравља становништва обухватају:
1. утврђивање стручно-медицинских и доктринарних ставова у области
медицине рада, промоцију здравља на раду и пружање стручнометодолошке помоћи у њиховом спровођењу;
2. праћење и проучавање услова рада, организовање и спровођење
информационог система за прикупљање података и праћење епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије у области професионалних болести, обољења у вези са радом и повредама на раду и
предлагање мера за њихово спречавање и смањивање;
3. унапређивање организације и рада здравствених установа и координирање њиховог рада;
4. утврђивање јединствене методологије и поступака у програмирању,
планирању и спровођењу мера превентивне заштите здравља запослених;
5. изучавање фактора професионалних ризика квалификације и процене.
Министар надлежан за послове здравља, споразумно са министром надлежним за послове рада:
1. предлаже Национални програм заштите здравља радно активног становништва који доноси Влада;
2. доноси водиче добре праксе у вези са радном околином и здравим
технологијама рада;
3. утврђује листу професионалних болести;
4. утврђује програм заштите запослених који раде у зони јонизујућих и
нејонизујућих зрачења;
5. утврђује програм заштите запослених који раде у радној околини са
хемијским штетностима.
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5. Здравствени менаџмент, квалитет и ефикасност здравственог
система
Члан 13
Делатности у спровођењу јавног здравља у области здравственог менаџмента, квалитета и ефикасности здравственог система обухватају:
1. праћење, унапређивање и промоцију показатеља квалитета и учинка
рада здравствених установа, у циљу достизања највише приступачности, доступности и квалитета здравствене заштите, у складу са законом;
2. унапређивање здравственог менаџмента и стручних знања неопходних за спровођење здравствене делатности и спровођење јавног
здравља, како би се задовољиле потребе корисника за превенцијом и
лечењем, на безбедан, делотворан, економичан и ефикасан начин;
3. идентификацију, анализирање и предлагање мера за спречавање
последица нежељених догађаја, с циљем да се здравствена заштита
учини безбеднијом и да се ризици по здравље становништва сведу на
најмањи ниво.
6. Интегрисани информациони систем јавног здравља
Члан 14
Делатности у спровођењу јавног здравља у области интегрисаног информационог система јавног здравља обухватају:
1. доношење програма рада, развоја и организације, као и утврђивање
садржаја јавноздравствених информација у заводу за јавно здравље, у
складу са законом којим се уређује здравствена заштита;
2. организовање и развијање интегрисаног информационог система јавног здравља у Републици Србији, ради унапређења система здравствених информација за процену, праћење, надзор и евалуацију здравља
становништва.
7. Јавно здравље у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама
Завод за јавно здравље:

Члан 15

1. планира и израђује акционе планове за поступање у елементарним и
другим већим непогодама и ванредним приликама, за територију за
коју је основана;
2. благовремено поступа у елементарним и другим већим непогодама и
ванредним приликама предлагањем мера ради смањивања штетних
ефеката по здравље становништва, у сарадњи са органима државне
управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе;
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3. уређује начин и поступак за проток информација у елементарним и
другим већим непогодама и ванредним приликама, унутар система
јавног здравља, као и за благовремено обавештавање јавности, у складу са плановима за поступање.
Завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије утврђује
потребне мере у елементарним и другим већим непогодама и несрећама
којих су дужни да се придржавају правна и физичка лица на која се мере
односе.
V УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
Члан 16
Услови за обављање делатности у области јавног здравља обезбеђују се:
1. јачањем капацитета здравствених установа које обављају делатности у
области јавног здравља и осталих учесника у јавном здрављу;
2. сарадњом и координацијом у систему јавног здравља;
3. едукацијом и истраживањем;
4. финансирањем;
5. извештавањем у систему јавног здравља.
1. Јачање капацитета здравствених установа које обављају делатности у
области јавног здравља и осталих учесника у јавном здрављу
Члан 17
Ради обезбеђивања квалитетније и ефикасније делатности у области јавног здравља обезбеђују се средства за изградњу и опремање здравствених
установа које обављају делатности у области јавног здравља, и то у погледу
медицинске и немедицинске опреме, превозних средстава, опремање у
области интегрисаног информационог система, услови у погледу стручних
кадрова, као и средства за друге обавезе утврђене законом.
2. Сарадња и координација у систему јавног здравља
Члан 18
Заводи за јавно здравље сарађују са осталим учесницима у систему јавног
здравља, координирају, усклађују и стручно повезују рад здравствених
установа за територију за коју су основани. Заводи за јавно здравље сарађују са другим здравственим установама на територији за коју су основани, као и са надлежним органима јединице локалне самоуправе, установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља. Заводи
за јавно здравље у сарадњи са домовима здравља предлажу јединици локалне самоуправе стратегије јавног здравља са акционим планом за територију за коју су основани и координирају њихово остваривање. Заводи за
јавно здравље сарађују и размењују информације о здрављу становништва
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на територији за коју су основани с циљем превенције и контроле болести
и унапређења квалитета и ефикасности пружања здравствених услуга.
3. Континуирана едукација и научноистраживачка делатност у
области јавног здравља
Члан 19
Континуирана едукација у систему јавног здравља обавља се кроз програме јавног здравља које спроводе високошколске установе, школе јавног
здравља које организују високошколске установе здравствене струке,
здравствене установе, приватна пракса, удружења и друге установе.
Истраживања у јавном здрављу су мултидисциплинарна и интегришу
друштвене, бихевиоралне и биомедицинске науке и подлежу општим и
специфичним етичким принципима и обављају се у складу са законом.
4. Финансирање јавног здравља
Члан 20
Средства за остваривање делатности у области јавног здравља обезбеђују
се:
1. из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, града и општине;
2. од организације здравственог осигурања;
3. продајом услуга и производа који су у непосредној вези са делатношћу
здравствене установе;
4. обављањем научноистраживачке и образовне делатности;
5. од легата, поклона, завештања;
6. из других извора у складу са законом.
Извештавање у систему јавног здравља
Члан 21
Заводи за јавно здравље сваке две године достављају извештаје о здрављу
становништва на територији за коју су основани заводу за јавно здравље
основаном за територију Републике Србије, органима аутономне покрајине, односно органима јединица локалне самоуправе. Завод за јавно
здравље основан за територију Републике Србије, на основу извештаја из
става 1. овог члана и сопствених анализа, израђује и доставља министарству надлежном за послове здравља петогодишњи извештај о здрављу
становништва, који служи као основа за планирање здравствене политике.
Сви учесници у систему јавног здравља дужни су да податке до којих долазе у обављању својих делатности, а који су потребни за вршење делатности у области јавног здравља, дају на увид заводу за јавно здравље на територији за коју су основани. Извештаји, анализе и евалуације до којих у
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свом раду долазе, односно које израђују заводи за јавно здравље доступни
су јавности.
VI НАДЗОР
Члан 22
Надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на основу овог
закона, врши министарство надлежно за послове здравља.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23
Новчаном казном од 100. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај завод за јавно здравље ако не донесе план за поступање у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама (члан 15. тачка
1). За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у заводу
за јавно здравље новчаном казном од 20. 000 до 50. 000 динара.
Члан 24
Новчаном казном од 200. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи у складу са мерама утврђеним од стране
Завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије у елементарним и другим већим непогодама и ванредним приликама (члан 15.
став 2). Новчаном казном од 20. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице и одговорно лице у правном
лицу из става 1. овог члана.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25
Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од дванаест
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 26
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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13. Закон о обнови након елементарне непогоде
Службени гласник Републике Србије, број 112/15 од 30. децембра 2015.
године.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1
Овим законом се уређује поступак обнове и пружање помоћи грађанима и
привредним субјектима који су претрпели материјалну штету услед елементарних и других непогода (у даљем тексту: помоћ).
Члан 2
Право на помоћ под истим условима као и домаћи држављани имају и
страни држављани и лица без држављанства која у складу са законом
имају одобрење за привремени боравак или стално настањење у Републици Србији. Привредним субјектом, у смислу овог закона, подразумевају се
привредна друштва, предузетници и регистрована пољопривредна газдинства која обављају делатност средствима која су у претежној приватној
или задружној својини. Материјална штета, у смислу овог закона, подразумева физичко оштећење или уништење непокретних или покретних
ствари на територији Републике Србије у својини грађана односно привредног субјекта, а које је настало као непосредна последица елементарне
и друге непогоде.
Државни програми помоћи и обнове
Члан 3
Државним програмима помоћи и обнове утврђују се мере и критеријуми
за пружање помоћи, односно мере, критеријуми и поступак за обнову и
санирање последица елементарне и друге непогоде. Државне програме
помоћи и обнове доноси Влада на предлог Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија).
Садржина државног програма помоћи и обнове
Члан 4
Државни програм помоћи и обнове садржи нарочито:
1. област у којој се спроводе мере и територију на којој се спроводе мере;
2. анализу затеченог стања и настале штете и сагледавање могућих даљих штетних последица;
3. мере које треба предузети;
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4. начин и обим спровођења мера, као и критеријуме за спровођење мера;
5. редослед спровођења мера;
6. рокове за спровођење мера;
7. органе државне управе надлежне за координацију, односно носиоце
спровођења појединих мера и активности;
8. процену потребних финансијских средстава и изворе финансирања;
9. коришћење републичких робних резерви;
10. друге потребне елементе.
Елементарна и друга непогода
Члан 5
Елементарна и друга непогода је, у смислу овог закона, догађај узрокован
дејством природних сила или људском активношћу, који прекида нормално одвијање живота у мери која превазилази редовну способност појединца и локалне заједнице да се опораве без помоћи државе и проузрокује материјалну штету која је већа од 10 % буџета јединице локалне самоуправе и који је као такав прогласила Влада. Изузетно, Влада може прогласити неки догађај за елементарну и другу непогоду и одлучити о државној
помоћи и када је проузрокована штета мања од 10 % буџета јединице локалне самоуправе када за то постоје посебно оправдани разлози, а на предлог Канцеларије. По престанку непосредног дејства елементарне и друге
непогоде, Влада проглашава да је елементарна и друга непогода престала.
Начело равноправности грађана у остваривању права на помоћ
Члан 6
Сваки грађанин остварује право на помоћ за случај елементарне и друге
непогоде под условима и у поступку прописаним овим законом, равноправно са другим грађанима и без дискриминације по било ком основу.
Не сматра се дискриминацијом примена законом прописаних мера ради
заштите посебно рањивих група и грађана.
Начело равноправности полова
Члан 7
У обављању послова из овог закона надлежни органи ће се посебно старати о остваривању принципа равноправности полова, а нарочито водити
рачуна да ни једна одлука, мера или радња не подстиче или доводи до
неповољнијег положаја жена.
Посебна заштита рањивих група
Члан 8
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У редоследу решавања захтева и доделе помоћи предност ће имати грађани са инвалидитетом, односно у чијем је породичном домаћинству лице
са инвалидитетом или лице озбиљно нарушеног здравља, самохрани родитељи, грађани у чијем је домаћинству једно или више деце, корисници
социјалне помоћи, пензионери, жене и незапослени.
Начело јавности
Члан 9
Сви подаци који се односе на врсту и висину штете, поступке за доделу
помоћи, кориснике помоћи, висину и врсту помоћи, као и о донацијама,
давањима из буџета, хуманитарној помоћи и другим питањима која се
односе на државну помоћ грађанима након елементарне непогоде су
доступни јавности у складу са законом.
Начело изградње бољег
Члан 10
Органи који учествују у припреми и реализацији обнове настојаће да процес обнове објеката и инфраструктуре подразумева изградњу бољег
система који ће објекте, инфраструктуру и друштво у целини чинити отпорнијим на елементарне и друге непогоде.
II УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОМОЋИ
Услови за остваривање права на помоћ
Члан 11
Услови за добијање помоћи су да:
1. је настала штета непосредна последица елементарне и друге непогоде;
2. је штета пријављена у складу са законом;
3. је штету претрпело лице из члана 1. овог закона;
4. је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење основних животних потреба те је као таква била у свакодневној
или редовној употреби;
5. је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете
све мере ради смањења ризика од елементарне и друге непогоде;
6. су испуњени други услови у складу са овим законом.
Наведени услови морају бити кумулативно испуњени.
Члан 12
Поред елемената садржаних у члану 4. овог закона државним програмом
помоћи и обнове утврђују се врста помоћи као и критеријуми и мерила за
утврђивање висине помоћи. Помоћ може бити у виду исплате одређеног
новчаног износа или давању одређених материјалних добара, бесповрат-
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но или са обавезом враћања, или у виду услуга. Уколико се помоћ додељује са обавезом враћања, Влада државним програмом обнове утврђује рокове, услове и начин враћања средстава.
Канцеларија за управљање јавним улагањима
Члан 13
Канцеларија усклађује активности утврђене овим законом, предузима
мере и радње у циљу пружања помоћи и спровођења обнове, врши потребне набавке добара и услуга, учествује у усклађивању и усмеравању рада
других органа и организација укључених у пружање помоћи и обнову,
организује процену потреба након елементарне и друге непогоде и обавља
друге послове у циљу остваривања ефикасне и законите помоћи и обнове,
у складу са законом и актом о оснивању.
Извори финансирања
Члан 14
Средства за помоћ након елементарних и других непогода обезбеђују се
из:
1. буџета Републике Србије;
2. донација;
3. прилога и поклона;
4. примања од задуживања;
5. примања од продаје финансијске имовине;
6. средстава јавних предузећа и других облика организовања чији је
оснивач Република Србија;
7. других извора у складу са законом.
На поднеске, радње и издавање документације потребне за остваривање
права на помоћ у складу са овим законом, не плаћају се административне
таксе и друге накнаде за услуге и радње републичких, покрајинских органа и органа јединица локалне самоуправе. На донације у новцу буџету
Републике Србије, аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе не плаћају се провизије нити друге врсте накнада финансијским
институцијама за финансијске трансакције и друге услуге које су неопходне за реализацију донације.
Пријава штете
Члан 15
Јединица локалне самоуправе без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од проглашења престанка елементарне и друге непогоде, позива грађане
да пријаве насталу штету у року који не може бити краћи од 15 ни дужи од
60 дана од дана објављивања позива. Изузетно, у случају спречености,
пријава штете се може извршити у року од 15 дана од дана престанка
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спречености, а најкасније у року од шест месеци од дана објављивања позива. Поступак за пружање помоћи покреће се пријавом штете. Поступак
којим се утврђује право на помоћ се води у складу са одредбама закона
којим се уређује општи управни поступак, уколико овим законом није
другачије одређено.
Процена штете
Члан 16
Јединица локалне самоуправе без одлагања образује потребан број комисија које врше процену штете настале након елементарне и друге непогоде
на стварима грађана у складу са актом којим се уређује јединствена методологија за процену штете од елементарних и других непогода, а који доноси Влада. Јединица локалне самоуправе се стара о јединственој и усаглашеној примени акта о јединственој методологији за процену штете од
елементарних и других непогода.
Верификација процене штете
Члан 17
Канцеларија врши верификацију процене штете коју су извршиле комисије које је образовала јединица локалне самоуправе. Верификација је
стручни поступак који подразумева потврђивање исправности и тачности
процене штете коју су, на основу акта о јединственој методологији за процену штета од елементарних и других непогода, извршиле комисије које је
формирала јединица локалне самоуправе. Директор Канцеларије организује поступак верификације процене штета и одређује њен обим. Уколико
се у поступку верификације утврде неправилности, Канцеларија ће о томе
обавестити јединицу локалне самоуправе са обавезујућим упутством како
да се неправилности исправе. Уколико су неправилности већег обима,
Канцеларија ће преузети организацију процене штете о трошку јединице
локалне самоуправе.
Члан 18
По пријави штете, извршеном утврђивању, процени и верификацији штете орган јединице локалне самоуправе наставља поступак за утврђивање
права на државну помоћ, позивом странци да се изјасни о верификованом
записнику о процени штете и другим релевантним околностима од значаја за утврђивање права на државну помоћ. Уколико се странка која је уредно позвана не одазове позиву, а не оправда свој изостанак, сматраће се
да је сагласна са верификованим записником.
Члан 19
О свакој пријави штете се мора спровести поступак. Првостепено решење
о праву на помоћ, по спроведеном поступку, применом критеријума и мерила из државног програма обнове, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, као поверени посао, и доставља га подносиоцу захтева.
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Јединица локалне самоуправе доставља решење и Канцеларији, као и
органу надлежном за правну заштиту имовинских права и интереса Републике Србије, електронским путем, са свим списима предмета. У поступању са електронским документима из става 3. овог члана примењују се
одредбе акта којим се уређује електронско канцеларијско пословање органа државне управе.
Члан 20
Против првостепеног решења може се изјавити жалба Комисији за утврђивање штете од елементарних непогода Владе која доноси коначно решење. Против коначног решења може се покренути управни спор. Против
пресуде Управног суда може се поднети захтев за преиспитивање судске
одлуке Врховном касационом суду.
Спровођење свих управних радњи на једном месту
Члан 21
Јединица локалне самоуправе ће ради лакшег остваривања права грађана
на помоћ предвидети једну организациону јединицу општинске, односно
градске управе којој ће грађани подносити све пријаве, захтеве и друге
поднеске или тражити информације које се тичу остваривања права и
правних интереса прописаних овим законом. Прописивање организационе јединице општинске, односно градске управе којој се грађани могу
обраћати ради остваривања државне помоћи након елементарне и друге
непогоде, не утиче на стварну и месну надлежност органа прописаних
овим законом, нити на право странке да се непосредно обраћа надлежном
органу.
Пријаву, захтев и други поднесак примљен на месту из става 1. овог члана,
орган који га је примио, по службеној дужности, без одлагања доставља
органима надлежним за одлучивање, односно поступање по пријави,
захтеву или другом поднеску. Рок за одлучивање, односно поступање по
пријави, захтеву или другом поднеску поднетом на месту из става 1. овог
члана, рачуна се од дана подношења пријаве, захтева или другог поднеска.
Заштита имовинских права и интереса Републике Србије
Члан 22
Орган надлежан за заштиту имовинских права и интереса Републике
Србије је овлашћен да изјави жалбу, односно покрене управни спор против решења којим је повређен пропис у корист странке а на штету јавног
интереса.
Обавештавање јавности о државној помоћи
Члан 23
Јединица локалне самоуправе је обавезна да све информације које се тичу
помоћи објави на посебној интернет страници јединице локалне самоу-
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праве. Јединица локалне самоуправе је дужна да на огласној табли и
интернет страници учини доступним јавности првостепено и другостепено решење након достављања странци. Канцеларија је дужна да обезбеди
доступност свих информација о приливима донаторских средстава, донаторима, извршеним исплатама и примаоцима помоћи у новцу односно
робама и услугама, путем интернет презентације. При објављивању података посебна пажња поклања се заштити података о личности, тако да не
буде објављен ни један податак о личности који није неопходан да би се
јавност обавестила о државној помоћи.
Извештавање
Члан 24
Канцеларија подноси Влади свака три месеца извештај о току поступка
доделе државне помоћи, броју корисника и проценама штете као и коначни извештај по окончању поступка доделе државне помоћи. Извештаји се
објављују на интернет страници Канцеларије.
Евиденција
Члан 25
О свим записницима, поднесцима и предметима за доделу помоћи јединица локалне самоуправе води посебну евиденцију у складу са прописима
којима се уређује канцеларијско пословање. Садржину и начин вођења
посебне евиденције прописује министар надлежан за послове локалне
самоуправе.
Чување предмета
Члан 26
Предмети о додели помоћи чувају се трајно у складу са прописима којима
се уређује област документарне грађе и архива.
Помоћ привредним субјектима
Члан 27
Влада може одлучити о помоћи привредним субјектима који су претрпели
материјалну штету услед елементарне непогоде, под условима утврђеним
овим законом.
Члан 28
Услови за добијање помоћи су да:
1. је наступила материјална штета која подразумева физичко оштећење
или уништење непокретних или покретних ствари у својини привредног субјекта;
2. је настала штета последица елементарне непогоде;
3. је штета пријављена у складу са Законом;
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4. је привредни субјект предузео све неопходне и прописане мере заштите у циљу смањења ризика од елементарне непогоде;
5. је наступила штета такве врсте и обима да угрожава даљи опстанак
привредног субјекта;
6. је штета настала од ризика који не осигуравају субјекти који се баве
осигурањем имовине;
7. су испуњени други услови предвиђени овим законом.
Услови из става 1. овог члана морају бити кумулативно испуњени.
Члан 29
На помоћ привредним субјектима и регистрованим пољопривредним газдинствима сходно се примењују одредбе овог закона којима се уређује
државна помоћ грађанима.
Помоћ из буџета аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе
Члан 30
Уколико се помоћ грађанима и привредним субјектима додељује из буџета аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе, на поступак доделе се примењују одредбе овог закона.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31
Пропис из члана 25. биће донет у року од 60 дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Члан 32
Поступци за доделу државне помоћи започети по одредбама Закона о
отклањању последица поплава у Републици Србији (Службени гласник
Републике Србије, бр. 75/14, 64/15 и 68/15 - др. закон), окончаће се по
одредбама тог закона.
Члан 33
Канцеларија ће даном ступања на снагу овог закона од Канцеларија за
помоћ и обнову поплављених подручја преузети запослене и постављена
лица, као и права и обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву.
Члан 34
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Уредба о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја (Службени гласник
Републике Србије, бр. 55/14, 110/14 и 136/14).
Члан 35
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода (Службени гласник
Републике Србије, број 50/92).
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Члан 36
До доношења акта из члана 16. став. 1. овог закона процена штета од елементарних непогода вршиће се у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода (Службени лист
СФРЈ, број 27/87).
Члан 37
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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14. Закон о метеоролошкој и хидролошкој заштити
Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2010
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1
Овим законом уређује се метеоролошка и хидролошка делатност, организација и начин обављања метеоролошких и хидролошких послова од
интереса за Републику Србију и осталих метеоролошких и хидролошких
послова, систем ране најаве метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, фонд метеоролошких и хидролошких података и информација, заштита хидрометеоролошког информационог система, међународна сарадња, као и друга питања од значаја за метеоролошку и хидролошку
делатност.
Дефиниција метеоролошке и хидролошке делатности
Члан 2
Метеоролошка и хидролошка делатност су делатности од интереса за Републику Србију у погледу заштите живота људи и материјалних добара од
деловања метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа, као и рационалног коришћења временских услова, климе и
водних ресурса, а у циљу одрживог привредног развоја Републике Србије.
Делатности из става 1. овог члана остварују се кроз развој и функционисање метеоролошког и хидролошког система ране најаве метеоролошких
и хидролошких елементарних непогода и катастрофа, програме истраживања стања и промена времена, климе и режима вода, послове примене
метеорологије и хидрологије и оспособљавање кадра за обављање ових
делатности. Системи, програми и послови у оквиру делатности из става 1.
овог члана, као делатности од интереса за Републику Србију, саставни су
део међународних метеоролошких и хидролошких програма и информационих система.
Значење израза
Члан 3
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1. акцидент јесте неочекивани догађај чије последице или могуће последице нису занемарљиве са аспекта заштите од јонизујућих зрачења,
нуклеарне, односно радијационе сигурности или безбедности;
2. атмосферски и хидролошки процеси јесу квалитативне и квантитативне промене параметара стања атмосфере и вода, које се непрекидно одвијају у времену и простору услед утицаја природних и антропогених фактора;
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3. допунска мрежа станица јесте скуп од једне или више метеоролошких
и/или хидролошких станица које успоставља орган аутономне покрајине и/или локалне самоуправе, јавно предузеће и/или установа, као и
друго правно лице, односно предузетник;
4. државни метеоролошки осматрачки систем јесте скуп мрежа метеоролошких станица на којима се спроводе прописани програми метеоролошких мерења и осматрања, укључујући и мониторинг квалитета
ваздуха;
5. државни хидролошки осматрачки систем јесте скуп мрежа хидролошких станица на којима се спроводе прописани програми хидролошких мерења и осматрања, укључујући и мониторинг квалитета вода;
6. мерење и испитивање квалитета ваздуха и/или вода у случају удеса,
односно хаваријског загађења јесте активност са повећаним бројем
мерења и одређивања квалитета ваздуха и/или вода на локацијама на
којима је дошло до загађења услед удеса, односно хаваријског загађења;
7. катастрофа метеоролошког или хидролошког порекла јесте метеоролошка или хидролошка елементарна непогода или догађај повезан са
њом која, величином и интензитетом, у великим размерама угрожава
здравље и животе људи, материјална добра и животну средину;
8. климатска информација јесте климатски извештај, анализа, прогноза,
упозорење, пројекција климатских промена и било која друга информација која се односи на постојећу климу или очекиване промене и
варијабилност климе;
9. метеоролошке и хидролошке елементарне непогоде јесу облици атмосферских и хидролошкихпроцеса који доводе до екстремних временских, климатских и хидролошких појава и непогода већих размера
које могу да угрозе здравље и живот људи и/или проузрокују штету
већег обима;
10. метеоролошка информација јесте метеоролошки извештај, анализа,
прогноза, упозорење и било која друга информација која се односи на
постојеће или очекиване временске услове;
11. метеоролошко мерење и осматрање јесте инструментално мерење
и/или одређивање вредности једног или више метеоролошких елемената;
12. метеоролошко обезбеђење јесте скуп мера, активности и послова на
прикупљању, обради, анализи, прогнози и дистрибуцији метеоролошких података и информација о текућем и очекиваном стању времена
и климе од значаја за безбедност живота људи и материјалних добара;
13. метеоролошки подаци јесу квантитативне вредности метеоролошких
елемената и појава које су добијене метеоролошким мерењима, осматрањима и/или њиховом обрадом на метеоролошким станицама уписаним у Регистар мрежа државних метеоролошких и хидролошких
станица и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;
14. метеоролошка станица јесте место са одговарајућим објектом, инструментима и опремом за извршавање прописаног програма метеороло-
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шких мерења и осматрања, укључујући и програм мониторинга квалитета ваздуха када је то посебним прописом утврђено;
15. метеоролошко обезбеђење ваздушне пловидбе у ваздушном простору
Републике Србије јесу ваздухопловне метеоролошке услуге које обухватају: систематска метеоролошка приземна, радиосондажна и радарска мерења и осматрања на територији Републике Србије, обезбеђивање података метеоролошких сателитских осматрања, израду
прогностичких карата за планирање летења и ваздухопловне метеоролошке документације за лет, укључујући израду прогноза за аеродром
и област, израду ваздухопловних климатолошких информација за аеродроме, успостављање, одржавање и развој ваздухопловног метеоролошког телекомуникационог система за размену метеоролошких
података и информација, метеоролошка осматрања на аеродромским
метеоролошким станицама, прикупљање, обраду и архивирање података, достављање метеоролошких информација и података корисницима, проверу техничке исправности метеоролошких инструмената и
опреме на аеродромима;
16. модификација времена јесте скуп мера, активности и послова којима
се остварује намеран вештачки утицај на атмосферске процесе, у циљу
одбране од града и смањења штетног дејства магле и других атмосферских појава или стимулације корисних ефеката тих процеса, а нарочито стимулације падавина;
17. мониторинг квалитета ваздуха јесте систематско инструментално мерење и/или одређивање физичко-хемијског састава ваздуха и падавина, укључујући атмосферски озон и садржај загађујућих материја у атмосфери и део је јединственог функционалног система праћења и контроле степена загађења ваздуха;
18. мониторинг квалитета вода јесте систематско инструментално мерење
и/или одређивање физичкохемијских, хемијских, биолошких и
микробиолошких особина воде и одређивање садржаја загађујућих
материја у водама, укључујући и седименте;
19. подаци квалитета ваздуха јесу подаци добијени мерењем концентрација загађујућих материја у ваздуху инструментима за аутоматско мерење и/или узимањем узорака и њиховом физичко-хемијском анализом;
20. подаци квалитета вода јесу вредности параметара квалитета вода добијене физичкохемијским, хемијским, биолошким и микробиолошким мерењима, осматрањима и/или њиховом обрадом;
21. подземне воде јесу све воде које су испод површине земље у зони засићења и у додиру са површином земље или потповршинским слојем;
22. водно тело подземне воде јесте посебна запремина подземне воде унутар једног или више водоносних слојева;
23. систематско праћење и истраживање времена, климе и вода јесте скуп
активности које обухватају метеоролошка и хидролошка мерења и
осматрања и мониторинг квалитета ваздуха и вода, прикупљање и
размену података, истраживање атмосферских и хидролошких проце-
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са, климатских промена и промена водних ресурса, израду и издавање
прогноза времена, климе и вода, као и упозорења на метеоролошке и
хидролошке елементарне непогоде и катастрофе и акцидентна загађења ваздуха и вода, а које се обављају у оквиру оперативног метеоролошког и хидролошког техничко-технолошког система и развојноистраживачких програма;
24. стање атмосфере јесте скуп квантитативних и квалитативних вредности параметара атмосфере у дефинисаном моменту времена или временском интервалу, обрађених и представљених на начин који обезбеђује објективну оцену о овој компоненти природне средине;
25. стање вода јесте скуп квантитативних и квалитативних вредности параметара површинских и подземних вода у дефинисаном моменту
времена или временском интервалу, обрађених и представљених на
начин који обезбеђује објективну оцену о овој компоненти природне
средине;
26. удес, односно хаваријско загађење ваздуха и/или вода јесте изненадни
и неконтролисани догађај или низ догађаја који настају ослобађањем,
изливањем или расипањем опасних и штетних материја у ваздух
и/или воду;
27. хидролошка информација јесте хидролошки извештај, анализа, прогноза, упозорење или било која друга информација која се односи на
постојеће или очекиване хидролошке услове;
28. хидролошко мерење и осматрање јесте инструментално мерење и/или
одређивање вредности једног или више хидролошких елемената;
29. хидролошко обезбеђење јесте скуп мера, активности и послова на прикупљању, обради, анализи, прогнози и дистрибуцији хидролошких
података и информација о текућем и очекивано стању површинских и
подземних вода од значаја за безбедност живота људи и материјалних
добара;
30. хидролошки подаци јесу квантитативне вредности хидролошких елемената и појава које су добијене хидролошким мерењима и осматрањима и/или њиховом обрадом на хидролошким станицама уписаним
у Регистар мрежа државних метеоролошких и хидролошких станица и
допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица;
31. хидролошка станица јесте место са одговарајућим објектом, инструментима и опремом за извршавање прописаног програма хидролошких мерења и осматрања, укључујући и програм мониторинга квалитета вода.
Основна начела метеоролошке и хидролошке делатности
Члан 4
Метеоролошка и хидролошка делатност заснивају се на следећим основним начелима:
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1. начелу интегралности, што значи да су атмосфера, хидросфера и климатски систем планете Земље у целини као планетарни - глобални
системи, са процесима који се у њима и између њих одвијају недељиви, што условљава глобалну интегрисаност и техничко-технолошку
повезаност националних метеоролошких и хидролошких осматрачких, телекомуникационих и аналитичкопрогностичких система, ради
оперативне међународне размене метеоролошких и хидролошких података и информација, података о квалитету ваздуха и вода, као и података о метеоролошким и хидролошким елементарним непогодама и
катастрофама, технолошким и нуклеарним удесима и акцидентима са
прекограничним утицајем;
2. начелу континуитета, које подразумева да организација и начин обављања послова метеоролошке и хидролошке делатности морају бити тако конципирани да дугорочно обезбеђују систематско, свеобухватно и непрекидно праћење и прогнозирање стања времена, климе и
вода, као и квалитета ваздуха и вода, и рану најаву метеоролошких и
хидролошких елементарних непогода и катастрофа;
3. начелу превенције, што значи обезбеђивање успостављања и функционисања система ране најаве метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа, као и повећане загађености ваздуха и
вода у случају технолошких и нуклеарних удеса и акцидената, на начин којим се омогућава превентивна заштита и ублажавање последица
њиховог штетног деловања;
4. начелу правовремености информисања јавности, што значи да временски рокови између прикупљања података, израде метеоролошких
и хидролошких информација и упозорења о актуелном и будућем стању времена, климе и вода и квалитету ваздуха и вода, као и о потенцијалним опасностима од метеоролошких и хидролошких елементарних
непогода и катастрофа, климатских промена и промена водних ресурса, и њиховог достављања надлежним органима државне управе, средствима јавног информисања, заинтересованим институцијама и другим корисницима, треба да буду минимални;
5. начелу поузданости, које подразумева да су активности и методе у
праћењу, анализирању и прогнозирању стања и промена времена,
климе и вода и дисеминацији података и информација, засновани на
савременим научним сазнањима, најбољим расположивим научним
методама, мерним техникама и технологијама како би званични метеоролошки и хидролошки подаци и информације што веродостојније
одражавали атмосферске и хидролошке појаве и процесе;
6. начелу стандардизације и међународне упоредивости, што значи да су
званични метеоролошки и хидролошки подаци и подаци о квалитету
ваздуха и вода резултат мерења и осматрања по методама усаглашеним са међународним стандардима и методама у области метеоролошке и хидролошке делатности и мониторинга квалитета ваздуха и вода и да су усклађени са међународним класификацијама и дефиницијама, у циљу постизања њихове упоредивости;
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7. начелу јавности, што значи да су сви званични метеоролошки и
хидролошки подаци и информације као и подаци о квалитету ваздуха
и вода - јавни и истовремено доступни свим корисницима.
II ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ОБАВЉАЊА МЕТЕОРОЛОШКИХ И
ХИДРОЛОШКИХ ПОСЛОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ И
ОСТАЛИХ МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ ПОСЛОВА
Републички хидрометеоролошки завод
Члан 5
Републички хидрометеоролошки завод (у даљем тексту: Завод) јесте орган
државне управе - посебна организација са статусом правног лица која обавља метеоролошке и хидролошке послове и то:
1. планирање, успостављање, одржавање и развој државне мреже метеоролошких и хидролошких станица;
2. систематска метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања у
државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица;
3. мониторинг промена хемијског састава атмосфере и вода у државној
мрежи метеоролошких и хидролошких станица;
4. планирање, успостављање, функционисање и развој метеоролошког и
хидролошког рачунарског и телекомуникационог система за прикупљање, размену и дистрибуцију података и информација о стварном и
прогнозираном стању времена, климе и вода, као и података о квалитету ваздуха и вода;
5. успостављање, функционисање и развој метеоролошког и хидролошког аналитичкогпрогностичког система и хидрометеоролошког
система ране најаве за израду и издавање временских, климатских, агрометеоролошких, биометеоролошких, хидролошких и хидрогеолошких анализа, прогноза и упозорења на метеоролошке и хидролошке
елементарне непогоде и катастрофе, за израду и издавање анализа и
прогноза квалитета вода у случају хаваријских загађења, као и за моделирање и прогнозу прекограничног атмосферског транспорта и депозиције загађујућих материја и радионуклида у случају удеса и акцидената;
6. успостављање и развој база метеоролошких и хидролошких података
и података о квалитету ваздуха и вода, обрада, објављивање и архивирање података;
7. успостављање међународне сарадње у области метеорологије и хидрологије и спровођење међународних конвенција и стандарда у области
метеорологије, хидрологије, мониторинга и истраживања климатских
промена и квалитета ваздуха и вода;
8. испитивање и еталонирање мерила која се користе у области метеорологије и хидрологије;
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9. метеоролошко и хидролошко обезбеђење пловидбе на унутрашњим
пловним путевима, копненог саобраћаја и Војске Србије, као и обезбеђење метеоролошких и хидролошких података и информација за
потребе надлежних државних органа, организација и других правних
лица;
10. метеоролошка и хидролошка подршка одбрани и заштити од поплава,
ледених појава и других метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и катастрофа;
11. метеоролошка подршка систему за сузбијање града и другим видовима модификације времена;
12. метеоролошке и хидролошке послове и послове мониторинга прекограничног загађења ваздуха и вода за потребе управљања водама и
заштите животне средине;
13. послове примењене метеорологије, климатологије и хидрологије за
потребе привредних и других делатности, а нарочито за потребе оцене
ризика, планирања и заштите од метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и других несрећа, израде стручних мишљења у
поступку издавања водопривредних услова, просторног и урбанистичког планирања и издавања хидролошких и метеоролошких услова,
пројектовања и изградње јавних објеката од општег интереса утврђених законом и израда специјалних метеоролошких, климатских и
хидролошких анализа и информација;
14. праћење и истраживање стања и промена времена, климе, водних ресурса и режима површинских и подземних вода, сунчеве радијације,
енергетског потенцијала сунца, ветра и вода, као и развој и увођење у
оперативну примену нумеричких модела за прогнозу времена, вода,
климатских промена, квалитета ваздуха и вода и атмосферског транспорта и депозиција загађујућих материја, укључујући и радионуклиде;
15. обуку и усавршавање кадрова у области метеоролошке и хидролошке
делатности. Завод обавља и друге послове државне управе из области
метеорологије и хидрологије, и у међународним метеоролошким и
хидролошким организацијама извршава функције националне
хидрометеоролошке службе Републике Србије.
Поред послова из ст. 1. и 2. овог члана, Завод може да обавља и услуге које
се односе нарочито на програме мониторинга, специјалне обраде података, метеоролошке, климатске и хидролошке анализе, прогнозе и студије
по посебним захтевима, увођењем додатних и посебних процедура, методологија и операција, као и ванредне дистрибуције (у даљем тексту:
стручне услуге). Послове из свог делокруга Завод обавља у седишту и ван
седишта, у подручним јединицама. Имовина, односно средства која Завод
користи за обављање послова из овог закона у својини су Републике Србије, у складу са посебним законом.
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Хидрометеоролошки информациони систем
Члан 6
Послови из члана 5. ст. 1. и 2. овог закона обављају се непрекидно и у
складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и чине јединствен хидрометеоролошки информациони систем Републике Србије.
Хидрометеоролошки систем из става 1. овог члана је део система заштите
и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине
од елементарних непогода и других несрећа и система осматрања ваздушног простора Републике Србије и укључен је у међународне метеоролошке
и хидролошке информационе системе. Мониторинг квалитета ваздуха и
вода из члана 5. став 1. тачка 3) овог закона укључен је у информациони
систем заштите животне средине и водни информациони систем у складу
са посебним законом.
Ваздухопловна метеорологија
Члан 7
Завод, у складу са међународним конвенцијама и споразумима из области
метеорологије, обавља послове од значаја за метеоролошку подршку ваздушном саобраћају и део послова из области ваздухопловне метеорологије и то: систематска метеоролошка приземна, радиосондажна и радарска
мерења и осматрања на територији Републике Србије, израду прогностичких карата за планирање летења и дела ваздухопловне метеоролошке документације за лет, израду ваздухопловних климатолошких информација
за аеродроме, успостављање, одржавање и развој ваздухопловног метеоролошког телекомуникационог система за размену метеоролошких
информација, прикупљање, обраду и архивирање података, као и проверу
техничке исправности метеоролошких инструмената и уређаја на аеродромима. Ваздухопловна метеоролошка документација за лет израђује се
у складу са међународним стандардима и препорукама.
Поједине послове из става 1. овог члана Завод, у функцији националне
хидрометеоролошке службе Републике Србије, обавља и као пружалац
ваздухопловних метеоролошких услуга, уз претходно прибављен сертификат, у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај.
Сузбијање града
Члан 8
Послови успостављања, функционисања и развоја техничко-технолошког
система модификације времена за потребе сузбијања града, као и истраживање и развој метода других видова вештачког утицаја на време обављају се у складу са законом којим се уређује сузбијање града.
Истраживања утицаја климатских промена и загађености ваздуха и вода
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Члан 9
Послови мултидисциплинарних истраживања утицаја климатских промена и загађености ваздуха и вода, укључујући прекогранична загађења,
на водне ресурсе, десертификацију земљишта, биодиверзитет, а нарочито
шумске еко-системе, здравље становништва, енергетику, саобраћај, туризам и друге делатности, обављају се у сарадњи са Заводом.
Основна научна истраживања у области метеорологије и хидрологије
Члан 10
Послове основних научних истраживања у области метеорологије и
хидрологије, укључујући развојнумеричких модела атмосфере и хидролошких модела, као и истраживања у области модификације времена,
обављају научно-истраживачке институције, самостално или у сарадњи са
Заводом, у складу са законом.
Остали метеоролошки и хидролошки послови
Члан 11
Остали метеоролошки и хидролошки послови су:
1. послови анализе и прогнозе општих локалних временских услова за
заинтересоване кориснике у јединицама локалне самоуправе;
2. послови примене метеорологије, климатологије и хидрологије за
потребе планирања и пројектовања у области урбанизма, грађевинарства, индустрије, енергетике, туризма, саобраћаја, водопривреде, заштите животне средине, осигурања и других делатности;
3. послови развоја и/или калибрације нумеричких модела атмосфере и
хидролошких модела, укључујући моделе за квалитет ваздуха и вода;
4. развој техничких уређаја и инструмената за метеоролошка и хидролошка мерења, вештачки утицај на време и мониторинг квалитета
ваздуха и вода;
5. послови метеоролошких и хидролошких мерења и осматрања у допунској мрежи метеоролошких и хидролошких станица;
6. други метеоролошки и хидролошки послови, осим послова из члана 5.
овог закона. Послови из става 1. овог члана обављају се у складу са
прописима донетим на основу овог закона и другим прописима, донетим и објављеним српским стандардима и сродним документима који
су повезани са појединим областима метеорологије и хидрологије.
Обављање осталих метеоролошких и хидролошких послова
Члан 12
Остале метеоролошке и хидролошке послове из члана 11. овог закона обавља правно лице, односно предузетник, које је регистровано за обављање метеоролошке и/или хидролошке делатности, у складу са законом ко-
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јим се уређује регистрација привредних субјеката, и које испуњава услове
у погледу техничке опремљености и кадровске оспособљености. У случају
потребе, послове из става 1. овог члана може да обавља и Завод. Директор
Завода прописује ближе услове у погледу техничке опремљености и
кадровске оспособљености из става 1. овог члана.
Средства за спровођење овог закона
Члан 13
Средства за обављање послова метеоролошке и хидролошке делатности
из члана 5. став 1. тач. 1) до 15) овог закона, као и других који су на основу
овог закона и других прописа у надлежности Завода обезбеђују се у буџету
Републике Србије. Поједине активности Завода, а нарочито развојноистраживачке и активности обучавања и усавршавања кадрова, могу се
финансирати и из других извора, у складу са законом.
Накнаде за пружање ваздухопловних метеоролошких услуга
Члан 14
За ваздухопловне метеоролошке услуге из члана 7. став 1. овог закона које
Завод пружа, корисници услуга у ваздушној пловидби плаћају накнаду, у
складу са овим законом и законом којим се уређује цивилно ваздухопловство. Накнада из става 1. овог члана је приход буџета Републике Србије, а
утврђује се у складу са посебним законом и по мерилима која су предвиђена потврђеним међународним уговорима, одлукама, упутствима и препорукама Светске метеоролошке организације и Међународне организације за цивилно ваздухопловство.
Накнада за пружање стручних услуга
Члан 15
За стручне услуге из члана 5. став 3. овог закона које Завод пружа, као и за
остале метеоролошке и хидролошке послове из члана 12. овог закона у
случају када их Завод обавља, плаћа се накнада. Средства остварена од
накнаде из става 1. овог члана су сопствени приходи Завода и користе се
за: развој методолошких и аналитичко-прогностичких решења, опремање
Завода, као и за специјалистичко образовање и обуку у одређеним областима метеорологије и хидрологије. Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује Влада на предлог Завода.
III СИСТЕМ РАНЕ НАЈАВЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И МЕТЕОРОЛОШКИ И ХИДРОЛОШКИ
ОСМАТРАЧКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Хидрометеоролошки систем ране најаве
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Члан 16
Завод успоставља метеоролошки и хидролошки осматрачки систем, рачунарско-телекомуникациони систем и аналитичко-прогностички систем и
обезбеђује перманентно функционисање метеоролошког и хидролошког
система праћења и прогнозирања стања времена, климе и вода и ране
најаве метеоролошких и хидролошких елеменатарних непогода и катастрофа (у даљем тексту: хидрометеоролошки систем ране најаве). Завод
путем средстава јавног информисања, надлежне службе за ванредне ситуације и на други погодан начин обавештава јавност, као и заинтересоване
органе и организације, о стању времена, климе и вода.
Завод издаје обавештења, најаве и упозорења о метеоролошким и хидролошким елементарним непогодама и катастрофама, као и о прекограничним ефектима загађења ваздуха у случају удеса и доставља их надлежној
служби за ванредне ситуације као и заинтересованим органима и организацијама. Завод израђује и периодично новелира карте угрожености и
карте ризика од метеоролошких елементарних непогода и учествује у
изради карата угрожености од поплава на основу прописане методологије
и у оквиру свог делокруга израђује процену угрожености Републике Србије и доставља је министарству надлежном за послове заштите и спасавања.
Метеоролошки и хидролошки осматрачки систем Републике Србије
Члан 17
Ради систематског праћења и истраживања стања и промена времена,
климе и вода, откривања, прогнозирања и ране најаве метеоролошких и
хидролошких непогода и катастрофа и детекције климатских промена на
територији Републике Србије, успоставља се метеоролошки и хидролошки
осматрачки систем Републике Србије (у даљем тексту: државни метеоролошки и хидролошки осматрачки систем) као интегрални део европских и
глобалних осматрачких система. Државни метеоролошки и хидролошки
осматрачки систем из става 1. овог члана чине државне мреже метеоролошких станица, државне мреже хидролошких станица и државна мрежа
лабораторија.
Државне мреже метеоролошких станица
Члан 18
Државне мреже метеоролошких станица обухватају мреже:
1. метеоролошких опсерваторија;
2. синоптичких станица;
3. метеоролошких радарских центара;
4. радиосондажних станица;
5. аеродромских метеоролошких станица;
6. климатолошких станица;
7. агрометеоролошких станица;
8. падавинских станица;
9. фенолошких станица;
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10. станица за квалитет ваздуха;
11. станица за сунчево зрачење и атмосферски озон.
Завод успоставља и обезбеђује функционисање и развој државних мрежа
метеоролошких станица из става 1. овог члана, врши њихово укључивање
у европске и глобалне метеоролошке осматрачке системе и системе мониторинга квалитета ваздуха и обавља систематска метеоролошка мерења и
осматрања, кодирање, евидентирање, прикупљање и међународну размену података из државног метеоролошког осматрачког система, као и мониторинг квалитета ваздуха у складу са посебним законом. Изузетно од
одредбе става 2. овог члана, успостављање, обезбеђивање функционисања
и развоја аеродромске метеоролошке станице државне мреже из става 1.
тачка 5) овог члана, укључујући обављање систематских метеоролошких
мерења и осматрања, кодирања и евидентирања података, врши сертификовани пружалац услуга у ваздушној пловидби, у складу са законом којим
се уређује ваздушни саобраћај, односно успостављање метеоролошког
радарског центра државне мреже из става 1. тачка 3) овог члана, може да
врши и други орган државне управе или правно лице, у складу са законом
којим се уређује сузбијање града. Пружалац услуга у ваздушној пловидби,
односно орган или правно лице из става 3. овог члана дужан је да метеоролошка мерења и осматрања врши у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и да податке метеоролошких мерења и осматрања аеродромске метеоролошке станице државне мреже, односно податке радарских метеоролошких осматрања метеоролошког радарског
центра државне мреже, оперативно доставља Заводу.
Влада, на предлог Завода, утврђује државне мреже метеоролошких станица, као и програм рада и начин извештавања државних мрежа метеоролошких станица из става 1. овог члана. Програм рада државне мреже
станица за квалитет ваздуха из става 1. тачка 10) овог члана доноси се у
складу са законом којим се уређује заштита ваздуха. Директор Завода
прописује начин примене метода метеоролошких мерења и осматрања,
као и начине кодирања, евидентирања и прикупљања података из државног метеоролошког осматрачког система у складу са међународним методама и стандардима.
Државне мреже хидролошких станица
Члан 19
Државне мреже хидролошких станица обухватају мреже:
1) хидролошких реонских станица;
2) хидролошких станица површинских вода;
3) хидролошких станица подземних вода;
4) станица за квалитет површинских вода;
5) станица за квалитет подземних вода.
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Завод успоставља и обезбеђује функционисање и развој државних мрежа
хидролошких станица из става 1. овог члана, врши њихово укључивање у
европске и глобалне хидролошке осматрачке системе и системе мониторинга квалитета вода и обавља систематска хидролошка мерења и осматрања, мониторинг квалитета вода, кодирање, евидентирање, прикупљање и међународну размену података из државног хидролошког осматрачког система. Влада, на заједнички предлог министарства надлежног за
послове вода и министарства надлежног за послове животне средине
утврђује државне мреже хидролошких станица, програм рада и начин
извештавања државних мрежа хидролошких станица из става 1. овог члана. Програм рада државне мреже станица за квалитет вода из става 1. тач.
4) и 5) овог члана доноси се према Годишњем програму мониторинга, а у
складу са законом којим се уређује заштита вода.
Директор Завода прописује начин примене метода хидролошких мерења
и осматрања, као и начине кодирања, евидентирања и прикупљања података из државног хидролошког осматрачког система у складу са међународним методама и стандардима.
Државна мрежа лабораторија
Члан 20
Државна мрежа лабораторија обухвата:
1. националну лабораторију за послове мерења регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима, а који су у надлежности Завода,
2. у складу са посебним законом;
3. националну лабораторију за контролу квалитета вода;
4. Лабораторије из става 1. овог члана морају да буду акредитоване од
стране надлежног акредитационог тела, у складу са одговарајућим
стандардима.
Завод успоставља и обезбеђује функционисање државне мреже лабораторија из става 1. овог члана. Завод обезбеђује проверу техничке исправности инструмената и опреме из државног метеоролошког и хидролошког
осматрачког система. Пружалац услуга у ваздушној пловидби који успоставља аеродромске метеоролошке станице државне мреже из члана 18.
став 3. овог закона дужан је да обезбеди проверу техничке исправности
метеоролошких инструмената и уређаја који се користе, у складу са законом. Директор Завода прописује начин и периодичност провере техничке
исправности инструмената и опреме из државног метеоролошког и
хидролошког осматрачког система из става 4. овог члана.
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Локација метеоролошких и хидролошких станица државне мреже
Члан 21
Ради добијања поузданих информација о стању времена, климе и вода
утврђују се локације метеоролошких и хидролошких станица државне
мреже из чл. 18. и 19. овог закона и заштитне зоне у околини станица. У
заштитним зонама у околини станица из става 1. овог члана могу се, у
складу са међународним стандардима, увести ограничења која се односе
на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу нарушити природне атмосферске, односно хидролошке процесе. За потребе пролаза и транспорта до метеоролошке или
хидролошке станице државне мреже из чл. 18. и 19. овог закона утврђује
се право службености пролаза преко парцела које су у власништву правних или физичких лица, у складу са законом.
Влада, на предлог Завода, утврђује локације метеоролошких и хидролошких станица државне мреже из става 1. овог члана, заштитне зоне у околини тих станица као и врсте ограничења из става 2. овог овог члана која
се могу увести у заштитним зонама и услове за увођење тих ограничења.
Пре подношења предлога из става 4. овог члана који се односи на локације хидролошких станица државне мреже, Завод претходно прибавља
мишљења министарстава надлежних за послове вода и послове животне
средине.
Правна и физичка лица, односно предузетници дужни су да у поступку
прибављања услова за обављање привредне или друге делатности, односно извођења радова у заштитној зони метеоролошких и хидролошких
станица државне мреже прибаве сагласност Завода о испуњености услова
утврђених актом Владе из става 4. овог члана. На поступак издавања
сагласности из става 6. овог члана сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује општи управни поступак.
Допунске мреже метеоролошких и хидролошких станица
Члан 22
Јединице локалне самоуправе и територијалне аутономије, јавна предузећа и установе, као и друга правна лица, односно предузетници могу, у
складу са својим специфичним потребама, о свом трошку, да успостављају
допунске мреже метеоролошких и/или хидролошких станица осим станица за квалитет ваздуха, у складу са овим законом и прописима донетим
на основу њега. Изузетно од одредбе става 1. овог члана, локална мрежа
мерних станица за праћење квалитета ваздуха успоставља се у складу са
посебним законом којим се уређује заштита ваздуха. Допунске мреже метеоролошких и/или хидролошких станица могу да се успоставе ако су
испуњени услови у погледу локације станица, програма метеоролошких и
хидролошких мерења и осматрања и начина извештавања станица у
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саставу ових мрежа. На станицама из става 1. овог члана врше се метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања и спроводи провера техничке
исправности метеоролошких и хидролошких инструмената и опреме на
начин који је прописан за државни метеоролошки и хидролошки осматрачки систем из чл. 18, 19. и 20. овог закона.
Имаоци станица допунске метеоролошке и хидролошке мреже дужни су
да плате одговарајућу накнаду за техничку контролу метеоролошких и
хидролошких инструмената и опреме у складу са прописима донетим на
основу овог закона. Директор Завода ближе прописује услове из става 3.
овог члана који се односе на допунске мреже метеоролошких и хидролошких станица, осим станица за квалитет ваздуха из става 2. овог члана.
Регистар
Члан 23
Завод води Регистар државних мрежа метеоролошких и хидролошких
станица и допунских мрежа метеоролошких и хидролошких станица (у
даљем тексту: Регистар), који садржи нарочито следеће податке:
1) датум и редни број уписа у Регистар, тип мреже и власништво;
2) међународни или национални број станице;
3) географске координате, надморску висину, назив места и речног слива.
Регистар се води у облику регистарске књиге и у електронском облику и
може се повезивати са другим регистрима и базама података које води
Завод. Упис државних мрежа метеоролошких и хидролошких станица из
става 1. овог члана у Регистар је обавезан. Упис мрежа станица из става 1.
овог члана у Регистар врши се на основу захтева који је ималац станице
државне мреже дужан да поднесе Заводу, односно који ималац станице
допунске мреже може поднети Заводу. Упис у Регистар врши се на основу
решења које доноси директор Завода. Решење из става 5. овог члана је
коначно и против њега се може покренути управни спор. Званични метеоролошки и хидролошки подаци су само они подаци који су добијени на
станицама које су уписане у Регистар. Директор Завода ближе уређује
садржину и начин вођења Регистра, као и начин уписа у Регистар.
Израда и издавање ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења
Члан 24.
Завод је надлежан за израду и издавање ванредних метеоролошких и
хидролошких информација и упозорења, у периоду пре, за време и непосредно после престанка метеоролошких и хидролошких елементарних
непогода, катастрофа и нуклеарних акцидената. Завод информације и
упозорења из става 1. овог члана доставља органу надлежном за ванредне
ситуације, органу надлежном за послове заштите животне средине и
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органу надлежном за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде,
у складу са законом, као и средствима јавног информисања и другим заинтересованим органима и правним лицима. Органи, односно правна
лица из члана 22. став 1. овог закона дужна су да расположиве податке и
информације који су прикупљени у допунској мрежи метеоролошких
и/или хидролошких станица, у периоду пре, за време и непосредно после
престанка метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, катастрофа и нуклеарних удеса достављају Заводу, у складу са овим законом и
прописима донетим на основу њега.
Прикупљене податке из става 3. овог члана Завод оперативно доставља
надлежним органима у складу са законом. Завод доставља Влади, најкасније 60 дана по престанку дејства метеоролошких и/или хидролошких
елементарних непогода, детаљну анализу тих непогода, укључујући документовани преглед активности које су предузете у време њиховог трајања.
Директор Завода ближе прописује начин израде, издавања и достављања
ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења из
ст. 1. и 2. овог члана.
IV ПРОГРАМ МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ РАЗВОЈНО
ИСТРАЖИВАЧКИХ АКТИВНОСТИ И ПЛАН РАДА
Период за који се доноси програм метеоролошких и хидролошких развојноистраживачких активности и план рада
Члан 25
Метеоролошки и хидролошки послови из члана 5. став 1. тач. 13) и 14)
овог закона обављају се на основу програма метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности и плана рада Завода. Програм
из става 1. овог члана доноси Влада, на предлог Завода, и то за период од
пет година, и објављује у "Службеном гласнику Републике Србије". План
рада из става 1. овог члана доноси директор Завода, за период од годину
дана, и објављује на интернет страници Завода.
Садржај програма метеоролошких и хидролошких развојноистраживачких активности
Члан 26
Програм метеоролошких и хидролошких развојно-истраживачких активности из члана 25. став 1. овог закона садржи:
1. стратегију развоја метеоролошке и хидролошке делатности у Републици Србији за период од пет година;
2. преглед најзначајнијих инфраструктурних и развојно-истраживачких
активности у појединим областима метеорологије и хидрологије;
3. преглед очекиваних резултата и усаглашености са међународним стандардима и методологијама;
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4. информације о учешћу у регионалним, европским и међународним
развојно-истраживачким програмима.
V МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И ПОДРЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР
ЗА КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ
Међународна сарадња
Члан 27
Завод сарађује са међународним метеоролошким и хидролошким организацијама и сагласно одредбама релевантних међународних уговора извршава функције националног метеоролошког, климатског и хидролошког
центра у међународним организацијама, хидрометеоролошким информационим системима, метеоролошким и хидролошким развојноистраживачким програмима, а нарочито у Светској метеоролошкој организацији, као и другим европским и међународним организацијама. Завод обезбеђује повезивање Републике Србије са међународним телекомуникационим и информационим системима у области метеорологије,
хидрологије, мониторинга и истраживања климатских промена, мониторинга квалитета ваздуха и вода и врши оперативну размену података и
обрађених информација из ових области, у складу са међународним обавезама.
Хидрометеоролошким телекомуникационим системом Завода врши се и
међународна размена података и информација о метеоролошким, хидролошким и другим природним елементарним непогодама и катастрофама
и нуклеарним удесима, у складу са међународним обавезама. Несметано и
континуирано функционисање хидрометеоролошког телекомуникационог система обезбеђује надлежна републичка организација за електронске
комуникације.
Подрегионални центар за климатске промене за Југоисточну Европу
Члана 28
Завод обавља стручно-техничке послове и извршава оперативне и развојно-истраживачке функције као Подрегионални центар за климатске промене за Југоисточну Европу у систему регионалних климатских центара
Светске метеоролошке организације. Међународна размена климатских
података и информација Подрегионалног центра из става 1. овог члана
врши се хидрометеоролошким телекомуникационим системом Завода.
VI ФОНД МЕТЕОРОЛОШКИХ И ХИДРОЛОШКИХ ПОДАТАКА И
ИНФОРМАЦИЈА
Успостављање фонда метеоролошких и хидролошких података и информација
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Члан 29
Завод успоставља, води и одржава фонд званичних метеоролошких и
хидролошких података и информација, укључујући податке о квалитету
ваздуха и вода. Архивирање и чување података и хидролошких и метеоролошких информација и информационе продукције у саставу фонда метеоролошких и хидролошких података врши се у складу са прописима о
архивској грађи и овим законом и прописима донетим на основу њега.
Директор Завода ближе прописује садржину, начин вођења и одржавања
фонда метеоролошких и хидролошких података и информација из става 1.
овог члана, као и методе контроле квалитета и верификације поузданости
података и начин њиховог објављивања и коришћења.
Јавност метеоролошких и хидролошких података
Члан 30
Подаци и информације о стању времена, климе, вода и квалитета ваздуха
и вода којима располаже Завод, а који су добијени обављањем метеоролошких и хидролошких послова од интереса за Републику Србију, су јавни, осим оних који представљају службену или војну тајну. Директор Завода ближе прописује метеоролошке и хидролошке податке и информације који представљају службену тајну.
Међународна размена и објављивање метеоролошких и хидролошких
података
Члан 31
Јавне податке из члана 30. овог закона Завод укључује у међународну
размену података и објављује у периодичним и годишњим извештајима, у
складу са овим законом и прописима донетим на основу њега. Подаци из
става 1. овог члана који су добијени у државној мрежи метеоролошких
станица и државној мрежи хидролошких станица као и периодични и
годишњи извештаји достављају се органу надлежном за послове заштите
животне средине, органу надлежном за послове вода и органу надлежном
за послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у складу са законом.
Доступност метеоролошких и хидролошких података
Члан 32
Подаци и информације који улазе у састав фонда, изузев података и
информација из члана 30. став 2. овог закона, доступни су јавности, у
складу са законом којим се уређује приступ информацијама од јавног значаја.
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Оперативно издавање општих метеоролошких и хидролошких информација
Члан 33
Завод оперативно издаје информације опште намене о стању и прогнози
времена, климе и вода и доставља их путем средстава јавног информисања у виду редовних саопштења и/или путем мрежа електронског или
поштанског саобраћаја у виду текста у писаној форми, у облику табела,
графикона или пригодних графичких приказа. На захтев корисника Завод може издати додатне оперативне информације из става 1. овог члана.
Правна и физичка лица којима су на њихов захтев достављене додатне
оперативне информација из става 2. овог члана дужна су да плате одговарајућу накнаду. Материјална средства, као и остварена права интелектуалне својине, који су резултат пружања стручних услуга Завода из става 3.
овог члана, као и члана 5. став 3, члана 12. став 2. и члана 22. став 5. овог
закона у својини су Републике Србије, осим ако посебним уговором, у
складу са законом којим се уређује ауторско право и право интелектуалне
својине, није друкчије одређено. Висину накнаде из става 3. овог члана
утврђује Влада на предлог Завода.
Национална инфраструктура метеоролошких и хидролошких података
Члан 34
Завод је субјект Националне инфраструктуре геопросторних података
(НИГП), у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар,
и дужан је да у складу са Директивом Европске уније - Инфраструцтуре
фор Спатиал Информатион ин тхе Еуропеан Цоммунитy – ИНСПИРЕ и
другим стандардима обезбеди оснивање и одржавање скупова просторних
метеоролошких и хидролошких дигиталних података, база и сервиса података, као и описе скупова просторних података и сервиса (метаподаци).
Коришћење скупова и сервиса просторних метеоролошких и хидролошких података од стране других субјеката и корисника НИГП-а врши се у
складу са законом којим се уређује државни премер и катастар, овим законом и прописима донетим на основу њега.
VII ЗАШТИТА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА
Мере заштите
Члан 35
Завод је дужан да заштити хидрометеоролошки информациони систем, а
нарочито да предузме мере заштите хидрометеоролошког рачунарскотелекомуникационог система и државног фонда метеоролошких и хидролошких података и информација. Забрањен је приступ рачунарскотелекомуникационом систему из става 1. овог члана, без сагласности Завода. Директор Завода ближе прописује мере које се предузимају у циљу
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заштите хидрометеоролошког информационог система из става 1. овог
члана, као и начин давања сагласности за приступ том систему из става 2.
овог члана.
Услови за коришћење метеоролошких и хидролошких података и информација
Члан 36
Податке и информације које добије из државног фонда о стању времена,
климе, вода и квалитета ваздуха и вода корисник може да прода или уступи трећим лицима само уз сагласност Завода. Ако се користе објављени
хидролошки и метеоролошки подаци и информације, обавезно је цитирање њиховог извора.
VIII СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА
Члан 37
Завод врши стручну контролу над обављањем послова метеоролошких и
хидролошких мерења и осматрања, евидентирања, прикупљања, кодирања и извештавања података који су утврђени овим законом и прописима
донетим на основу њега, као и техничку контролу исправности опреме и
уређаја. У вршењу стручне и техничке контроле из става 1. овог члана Завод проверава исправност опреме и уређаја за мерења на метеоролошким
и хидролошким станицама, и контролише рад осматрача.
Члан 38
Послове стручне и техничке контроле из члана 37. овог закона може да
обавља лице метеоролошке и хидролошке струке са дипломским академским студијама – мастер, специјалистичким академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године, положеним државним стручним испитом и радним искуством од најмање пет
година у струци (у даљем тексту: овлашћено лице). У обављању послова
стручне и техничке контроле овлашћено лице мора да има службену легитимацију.
Члан 39
Органи државне управе, односно локалне самоуправе, односно друга
правна лица који су имаоци метеоролошке и/или хидролошке станице
уписане у Регистар дужни су да омогуће несметано спровођење стручне и
техничке контроле и да пруже све потребне информације.
Члан 40
Ако се приликом вршења стручне и техничке контроле утврди да субјекти
из члана 39. овог закона нису применили или су неправилно применили
одговарајуће стручне прописе, овлашћено лице сачињава писмени извештај који садржи податке о утврђеним неправилностима, са предлогом корективних мера и роковима за њихово извршење. Корективне мере из
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става 1. овог члана нарочито се односе на неисправности мерних инструмената и уређаја и неправилности у осматрањима, бележењу података и
извештавању. Рок из става 1. овог члана мора да буде примерен врсти корективне мере. Ако субјекти из става 1. овог члана не изврше предложене
корективне мере у одређеном року, директор Завода доноси решење о
брисању те станице из Регистра. Решење из става 4. овог члана је коначно
и против њега се може покренути управни спор.
IX НАДЗОР
Члан 41
Надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих на основу
њега врши Завод. Надзор над обављањем послова из области ваздухопловне метеорологије, односно пружања ваздухопловних метеоролошких
услуга из члана 7. овог закона, врши орган државне управе надлежан за
послове цивилног ваздухопловства, у складу са посебним законом.
Инспекцијски надзор
Члан 42
Инспекцијски надзор врши Завод преко инспектора за метеоролошку и
хидролошку делатност (у даљем тексту инспектор).
У вршењу инспекцијског надзора инспектор проверава да ли:
1. правно лице, односно предузетник који обавља остале метеоролошке
и хидролошке послове испуњава прописане услове из члана 12. овог
закона;
2. су метеоролошки и хидролошки послови из члана 11. овог закона
извршени у складу са овим законом и прописима донетим на основу
њега;
3. правно и физичко лице, односно предузетник обавља привредну или
другу делатност, односно изводи радове у заштитној зони метеоролошке и хидролошке станице у складу са сагласношћу Завода из члана
21. став 6. овог закона.
Надзор се обавља у просторијама правног лица, односно предузетника
или на локацији метеоролошке и хидролошке станице.
Овлашћења инспектора
Члан 43
У вршењу надзора инспектор је овлашћен да решењем:
1. одреди рок за отклањање утврђене неправилности, ако утврди да субјекат из члана 12. став 1. овог закона не испуњава прописане услове за
обављање осталих метеоролошких и хидролошких послова;
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2. наложи предузимање мера за отклањање уочених недостатака, ако
утврди да послови из члана 11. овог закона нису извршени у складу са
овим законом и прописима донетим на основу њега;
3. наложи уклањање препрека, емисионих уређаја, грађевинских објеката, далековода или других објеката или уређаја које је лице из члана
21. став 6. овог закона поставило или почело да поставља у заштитној
зони метеоролошке и/или хидролошке станице државне мреже без
сагласности Завода;
4. предузима и друге мере утврђене законом.
Лице које врши инспекцијски надзор
Члан 44
Послове инспектора може да обавља лице метеоролошке или хидролошке
струке са дипломским академским студијама - мастер, специјалистичким
академским студијама, односно са основним студијама у трајању од најмање четири године, положеним државним стручним испитом и радним
искуством од најмање пет година у струци. У обављању послова инспекцијског надзора инспектор мора да има службену легитимацију. Директор
Завода прописује образац и садржину легитимације.
Члан 45
На решење инспектора из члана 43. овог закона може се изјавити жалба у
року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба на решење инспектора не
одлаже његово извршење. О жалби решава Директор Завода у року од 15
дана од дана пријема жалбе.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Привредни преступ
Члан 46
Новчаном казном од 100. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице, ако:
1. обавља привредну или другу делатност, односно изводи радове, у заштитној зони метеоролошких и хидролошких станица државне мреже
без сагласности Завода (члан 21. став 6);
2. приступи рачунарско-телекомуникационом систему, без сагласности
Завода (члан 35. став 2).
За привредни преступ из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице
у правном лицу које обавља привредну, односно другу делатност, односно
које је инвеститор радова, новчаном казном од 10. 000 до 70. 000 динара.
За радње из става 1. тачка 1) овог члана, правном лицу, поред изрицања
новчане казне, може се наложити уклањање препрека, емисионих уређаја,
грађевинских објеката, далековода или других објеката или уређаја које је
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поставило или почело да поставља у заштитној зони метеоролошке и/или
хидролошке станице државне мреже.
Прекршај правног лица
Члан 47
Новчаном казном од 100. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. обавља остале метеоролошке и хидролошке послове из члана 11. овог
закона, а није регистровано за обављање тих послова (члан 12);
2. метеоролошка мерења и осматрања не врши на прописан начин, као и
ако податке метеоролошких мерења и осматрања аеродромске метеоролошке станице државне мреже, односно податке радарских метеоролошких осматрања метеоролошког радарског центра државне мреже не доставља Заводу на прописан начин (члан 18. став 4);
3. приликом успостављања и рада аеродромске метеоролошке станице
државне мреже не обезбеди сертификацију метеоролошких инструмената и уређаја на прописани начин (члан 20. став 5);
4. допунске мреже метеоролошких и/или хидролошких станица које су
уписане у Регистар не успоставља на прописан начин (члан 22. став 2.
и члан 23. став 4);
5. метеоролошка и хидролошка мерења и осматрања не врши на прописан начин, као и ако не обезбеди спровођење провере техничке
исправности метеоролошких и хидролошких инструмената и
6. опреме (члан 22. став 4);
7. расположиве податке и информације који су прикупљени у допунској
мрежи метеоролошких и/или хидролошких станица, у зони и у периоду пре, за време и непосредно после престанка метеоролошких и
хидролошких елементарних непогода, катастрофа и нуклеарних акцидената не достави Заводу на прописан начин (члан 24. став 3);
8. податке и информације које добије из фонда о стању времена, климе,
вода и квалитета ваздуха и вода прода или уступи трећим лицима без
сагласности Завода (члан 36. став 1);
9. овлашћеном лицу онемогући несметано обављање стручне и техничке
контроле (члан 39).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5. 000
до 50. 000 динара и одговорно лице у органу државне управе, односно
правном лицу.
Прекршај предузетника
Члан 48
Новчаном казном од 10. 000 до 200. 000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако учини радње из члана 46. став 1. и члана 47. став 1. тач.
4), 5), 6), и 7) овог закона.
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Прекршај физичког лица
Члан 49
Новчаном казном од 5. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако изводи радове у заштитној зони метеоролошких и хидролошких станица државне мреже без сагласности Завода, супротно члану
21. став 6. овог закона, као и ако учини радње из члана 47. тачка 7) овог
закона.
Прекршај одговорног лица
Члан 50
Новчаном казном од 5. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у органу државне управе ако учини радње из члана 47.
став 1. тач. 2) и 3) овог закона. Новчаном казном из става 1. овог члана
казниће за прекршај и одговорно лице у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, односно имаоцу јавних овлашћења, ако учини радње из члана 47. став 1. тач. 1), 3), 5), 6), 7) и 8) овог закона.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51
До доношења закона о сузбијању града, послове успостављања, функционисања и развоја техничко-технолошког система модификације времена
за потребе сузбијања града, као и истраживање и развој метода других
видова вештачког утицаја на време из члана 8. овог закона, обављаће Завод.
Члан 52
Прописи који се доносе на основу овлашћења из овог закона донеће се у
року од две године од дана ступања на снагу овог закона. Прописи из става
1. овог члана усклађују се са међународним стандардима. До доношења
прописа из става 1. овог члана примењиваће се прописи који су донети на
основу Закона о хидрометеоролошким пословима од интереса за целу
земљу (Службени лист СФРЈ, бр. 18/88 и 63/90), осим одредби тих прописа које нису у складу са овим законом.
Члан 53
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о хидрометеоролошким пословима од интереса за целу земљу (Службени лист СФРЈ,
бр. 18/88 и 63/90).
Члан 54
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
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15. Закон о безбедности и здрављу на раду
Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом уређује се спровођење и унапређивање безбедности и
здравља на раду лица која учествују у радним процесима, као и лица која
се затекну у радној околини, ради спречавања повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
За обављање одређених послова државне управе у области безбедности и
здравља на раду, овим законом образује се Управа за безбедност и здравље на раду као орган управе у саставу Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике, и утврђује њена надлежност.
Члан 2
Права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених, надлежности и
мере чијом се применом, односно спровођењем осигурава безбедност и
здравље на раду остварују се у складу са овим законом и прописима донетим на основу закона.
Овај закон се не примењује при обављању специфичне војне службе у Војсци Србије и обављању полицијских и послова заштите и спасавања из
делокруга надлежног државног органа, као и обављању послова заштите
и спасавања које обављају други субјекти у складу са посебним законом, у
којима су питања безбедности и здравља на раду при обављању те службе
и тих послова уређена посебним законом и прописима донетим на основу
тог закона.
Члан 3
Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду,
утврђене овим законом, ближе се уређују колективним уговором, општим
актом послодавца или уговором о раду.
Члан 4
Поједини изрази који се користе у овом закону имају следеће значење:
1) Запослени јесте домаће или страно физичко лице које је у радном
односу код послодавца, као и лице које по било ком основу обавља рад
или се оспособљава за рад код послодавца, осим лица које је у радном односу код послодавца ради обављања послова кућног помоћног особља;
2) Послодавац јесте домаће или страно правно лице, односно физичко лице које запошљава, односно радно ангажује једно или више лица:
(1) као послодавац у смислу овог закона сматра се и физичко лице које
по било ком правном основу обезбеђује посао запосленом, изузимајући
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лице, које посао обезбеђује у домаћинству и носиоца породичног пољопривредног газдинства, који обављају посао са члановима породичног
пољопривредног домаћинства у складу са прописима о пољопривреди,
(2) као послодавац сматра се и физичко лице које са члановима свог
породичног домаћинства обавља привредну или другу делатност;
3) Представник запослених јесте лице изабрано да представља запослене у области безбедности и здравља на раду код послодавца;
4) Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на
раду којима се, у највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у вези са радом и који претежно стварају
претпоставку за пуно физичко, психичко и социјално благостање запослених;
5) Превентивне мере јесу све мере које се предузимају или чије се
предузимање планира на свим нивоима рада код послодавца, ради спречавања повређивања или оштећења здравља запослених;
6) Радно место јесте простор намењен за обављање послова код
послодавца (у објекту или на отвореном као и на привременим и покретним градилиштима, објектима, уређајима, саобраћајним средствима, и сл.
) у којем запослени борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном контролом послодавца;
7) Радна околина јесте простор у којем се обавља рад и који укључује
радна места, радне услове, радне поступке и односе у процесу рада;
8) Средство за рад јесте:
(1) објекат који се користи као радни и помоћни простор, укључујући
и објекат на отвореном простору, са свим припадајућим инсталацијама
(инсталације флуида, грејање, електричне инсталације и др. ) ,
(2) опрема за рад (машина, уређај, постројење, инсталација, алат и сл.
) која се користи у процесу рада,
(3) конструкција и објекат за колективну безбедност и здравље на раду (заштита на прелазима, пролазима и прилазима, заклони од топлотних
и других зрачења, заштита од удара електричне струје, општа вентилација
и климатизација и сл. ) ,
(4) помоћна конструкција и објекат, као и конструкција и објекат који
се привремено користи за рад и кретање запослених (скела, радна платформа, тунелска подграда, конструкција за спречавање одрона земље при
копању дубоких ровова и сл. ) ,
(5) друго средство које се користи у процесу рада или је на било који
начин повезано са процесом рада;
9) Средство и опрема за личну заштиту на раду јесте одећа, обућа, помоћне направе и уређаји који служе за спречавање повреда на раду, професионалних обољења, болести у вези са радом и других штетних последица по здравље запосленог;
10) Опасне материје јесу експлозивне, запаљиве, оксидирајуће, отровне, гадне, заразне, корозивне, канцерогене и радиоактивне материје утврђене стандардима и другим прописима, а које се производе, користе или
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складиште у процесу рада, као и материје чија су својства, када су везане
за неке супстанце, опасна по живот и здравље запослених;
11) Опасност јесте околност или стање које може угрозити здравље
или изазвати повреду запосленог;
12) Опасна појава јесте догађај којим су угрожени или би могли да буду угрожени живот и здравље запосленог или постоји опасност од повређивања запосленог;
13) Ризик јесте вероватноћа настанка повреде, обољења или оштећења здравља запосленог услед опасности;
14) Акт о процени ризика јесте акт који садржи опис процеса рада са
проценом ризика од повреда и/или оштећења здравља на радном месту у
радној околини и мере за отклањање или смањивање ризика у циљу побољшања безбедности и здравља на раду;
15) Процена ризика јесте систематско евидентирање и процењивање
свих фактора у процесу рада који могу узроковати настанак повреда на
раду, обољења или оштећења здравља и утврђивање могућности, односно
начина спречавања, отклањања или смањења ризика;
16) Радно место са повећаним ризиком јесте радно место утврђено актом о процени ризика на коме, и поред потпуно примењених мера у складу са овим законом, постоје околности које могу да угрозе безбедност и
здравље запосленог;
17) Лице за безбедност и здравље на раду јесте лице које обавља
послове безбедности и здравља на раду, има положен стручни испит о
практичној оспособљености и које послодавац писменим актом одреди за
обављање тих послова;
18) Правно лице за обављање послова прегледа и провере опреме за
рад и испитивања услова радне околине, односно хемијских, биолошких и
физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености јесте правно лице којем је министар надлежан за рад издао лиценцу, у складу са овим законом;
19) Служба медицине рада јесте служба којој послодавац повери обављање послова заштите здравља запослених;
20) Стручни налаз јесте извештај о извршеном прегледу и провери
опреме за рад или испитивању услова радне околине са закључком да ли
су примењене или нису примењене прописане мере за безбедност и
здравље на раду;
21) Одговорно лице за обављање прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услова радне околине, као и за потписивање стручних налаза,
јесте лице са лиценцом за вршење тих послова (у даљем тексту: одговорно
лице);
22) Лиценца јесте овлашћење које министар надлежан за рад даје
правном или физичком лицу за обављање одређених послова у области
безбедности и здравља на раду, у складу са овим законом;
23) Превенција јесте процес обезбеђивања мера на радном месту и у
радној околини код послодавца у циљу спречавања или смањења ризика
на раду;
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24) Језик који запослени разуме јесте матерњи језик, језик који је у
службеној употреби на територији на којој послодавац има седиште, односно запослени обавља послове и који запослени говори, чита и пише, као
и језик који је утврђен као услов за обављање послова радног места.
Члан 5
Право на безбедност и здравље на раду имају:
1) запослени;
2) ученици и студенти када се налазе на обавезном производном раду,
професионалној пракси или практичној настави (радионице, економије,
кабинети, лабораторије и др. );
3) лица која се налазе на стручном оспособљавању, преквалификацији
или доквалификацији;
4) лица на професионалној рехабилитацији;
5) лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној
јединици завода за извршење казне затвора (радионице, градилишта и сл.
) и на другом месту рада;
6) лица на добровољним и јавним радовима организованим у општем
интересу, радним акцијама и такмичењима у вези са радом;
7) лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених послова, ако је о њиховом присуству упознат послодавац.
Безбедност и здравље на раду лицима из става 1. тач. 1), 2), 4) и 7) овог
члана обезбеђује послодавац, лицима из тачке 3) овог члана образовна
организација, лицима из тачке 5) овог члана заводи за извршење казне
затвора, а лицима из тачке 6) овог члана - организатор радова и такмичења.
Члан 6
Посебна права, обавезе и мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду
младих (нарочито у вези са њиховим духовним и телесним развојем), жена које раде на радном месту са повећаним ризиком који би могао да им
угрози остваривање материнства, особа са инвалидитетом и професионално оболелих - уређују се овим и другим законом, другим прописима,
колективним уговором, општим актом послодавца и уговором о раду.
Превентивне мере у вези са безбедношћу и здрављем на раду младих, запослене жене за време трудноће и запослене која доји дете споразумно
прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за здравље.
II ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Члан 7
Превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на раду обезбеђују се применом савремених техничких, ергономских, здравствених,
образовних, социјалних, организационих и других мера и средстава за
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отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених,
и/или њиховог свођења на најмању могућу меру, у поступку:
1) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања објеката намењених
за радне и помоћне просторије, као и објеката намењених за рад на отвореном простору у циљу безбедног одвијања процеса рада;
2) пројектовања, изградње, коришћења и одржавања технолошких процеса рада са свом припадајућом опремом за рад, у циљу безбедног рада запослених и усклађивања хемијских, физичких и биолошких штетности,
микроклиме и осветљења на радним местима и у радним и помоћним
просторијама са прописаним мерама и нормативима за делатност која се
обавља на тим радним местима и у тим радним просторијама;
3) пројектовања, израде, коришћења и одржавања опреме за рад, конструкција и објеката за колективну безбедност и здравље на раду, помоћних конструкција и објеката и других средстава која се користе у процесу
рада или која су на било који начин повезана са процесом рада, тако да се
у току њихове употребе спречава повређивање или оштећење здравља
запослених;
4) производње, паковања, превоза, складиштења, употребе и уништавања
опасних материја, на начин и по прописима и правилима којима се
отклањају могућности повређивања или оштећења здравља запослених;
5) пројектовања, производње и коришћења средстава и опреме за личну
заштиту на раду, чијом се употребом отклањају ризици или опасности
који нису могли да буду отклоњени применом одговарајућих превентивних мера;
6) образовања, васпитања и оспособљавања у области безбедности и
здравља на раду.
Превентивне мере у поступцима из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.
III ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА
1. Опште обавезе
Члан 8
Обавезе послодавца, у смислу овог закона и прописа донетих на основу
овог закона, истовремено представљају права запослених у вези са спровођењем мера безбедности и здравља на раду.
Члан 9
Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у
радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на
раду.
Послодавац се не ослобађа обавеза и одговорности у вези са применом
мера безбедности и здравља на раду одређивањем другог лица или преношењем својих обавеза и одговорности на друго лице.
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У случају настанка повреде на раду због неуобичајених и непредвидивих
околности које су изван контроле послодавца или због изузетних догађаја
чије се последице упркос свим настојањима нису могле избећи, послодавац није одговоран у смислу овог закона.
Послодавац је дужан да обезбеди да радни процес буде прилагођен телесним и психичким могућностима запосленог, а радна околина, средства за
рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду уређени, односно
произведени и обезбеђени, да не угрожавају безбедност и здравље запосленог.
Члан 10
Послодавац је дужан да обезбеди да спровођење мера безбедности и
здравља на раду не проузрокује финансијске обавезе за запосленог и
представника запослених и не утиче на њихов материјални и социјални
положај стечен на раду и у вези са радом.
Члан 11
Послодавац је дужан да, приликом организовања рада и радног процеса,
обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених
као и да за њихову примену обезбеди потребна финансијска средства.
Послодавац је дужан да обезбеди превентивне мере пре почетка рада запосленог, у току рада, као и код сваке измене технолошког поступка, избором радних и производних метода којима се обезбеђује највећа могућа
безбедност и заштита здравља на раду, заснована на примени прописа у
области безбедности и здравља на раду, радног права, техничких прописа
и стандарда, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада,
здравственог и пензијског и инвалидског осигурања, и др.
Члан 12
Превентивне мере обезбеђује послодавац полазећи од следећих начела:
1) избегавање ризика;
2) процена ризика који се не могу избећи на радном месту;
3) отклањање ризика на њиховом извору применом савремених техничких решења;
4) прилагођавање рада и радног места запосленом, нарочито у погледу
избора опреме за рад и метода рада, као и избора технолошког поступка
да би се избегла монотонија у раду, у циљу смањења њиховог утицаја на
здравље запосленог;
5) замена опасног безопасним или мање опасним;
6) давање предности колективним над појединачним мерама безбедности
и здравља на раду;
7) одговарајуће оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад и издавање упутстава за рад на сигуран начин;
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8) прилагођавања техничком напретку;
9) развијања кохерентне целокупне политике превенције.
Члан 13
Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за
сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово
отклањање.
Послодавац је дужан да измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада.
Акт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности
и штетности на радном месту у радној околини, на основу којих се врши
процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог.
Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини
прописује министар надлежан за рад.
Члан 14
Послодавац је дужан да општим актом, односно колективним уговором,
утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на
раду.
Послодавац који има до десет запослених - права, обавезе и одговорности
из става 1. овог члана може утврдити уговором о раду.
Послодавац је дужан да:

Члан 15

1) актом у писменој форми одреди лице за безбедност и здравље на раду;
2) запосленом одреди обављање послова на радном месту на којима су
спроведене мере безбедности и здравља на раду;
3) обавештава запослене и њиховог представника о увођењу нових технологија и средстава за рад, као и о опасностима од повреда и оштећења
здравља који настају њиховим увођењем, односно да у таквим случајевима
донесе одговарајућа упутства за безбедан рад;
4) оспособљава запослене за безбедан и здрав рад;
5) обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду;
6) обезбеди одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну
заштиту на раду у исправном стању;
7) ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и
периодичних прегледа и провере опреме за рад, као и превентивних и
периодичних испитивања услова радне околине;
8) обезбеди на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине
рада прописане лекарске прегледе запослених у складу са овим законом;
9) обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи одговарајући број
запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају
опасности;
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10) заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље запослених;
11) обезбеди мере заштите од пожара, спасавање и евакуацију у складу са
посебним законом.
Поступак и рокове превентивних и периодичних прегледа и провере
опреме за рад као и превентивних и периодичних испитивања услова
радне околине, односно хемијских, биолошких и физичких штетности
(осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености прописује министар надлежан за рад.
Правно лице из става 1. тачка 7) овог члана дужно је да изда стручни налаз по извршеном прегледу и провери опреме за рад или испитивању
услова радне околине.
Начин пружања прве помоћи, врсте средстава и опреме који морају бити
обезбеђени на радном месту, начин и рокове оспособљавања запослених
за пружање прве помоћи споразумно прописују министар надлежан за
рад и министар надлежан за здравље.
Члан 16
Послодавац је дужан да актом о процени ризика, на основу оцене службе
медицине рада, одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на радном месту са повећаним ризиком.
Послодавац је дужан да служби медицине рада, коју ангажује, обезбеди
услове за самостално обављање послова заштите здравља запослених.
Члан 17
Послодавац је дужан да запосленом изда на употребу средство и/или
опрему за личну заштиту на раду, у складу са актом о процени ризика.
2. Посебне обавезе

Члан 18*
Послодавац је дужан да, најмање осам дана пре почетка рада, надлежну
инспекцију рада извести о:
1) почетку свога рада;
2) раду одвојене јединице;
3) свакој промени технолошког поступка, уколико се тим променама мењају услови рада.
Послодавац који изводи радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, дужан је да изради прописан елаборат о уређењу градилишта
који уз извештај о почетку рада доставља надлежној инспекцији рада.
Послодавац је дужан да на градилишту обезбеђује, одржава и спроводи
мере за безбедност и здравље на раду у складу са елаборатом о уређењу
градилишта.
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Садржај елабората о уређењу градилишта прописује министар надлежан
за рад.
Послодавац је дужан да одмах, од настанка, усмено и у писменој форми
пријави надлежној инспекцији рада извођење радова ради отклањања
великих кварова или хаварија на објекту, који могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности.
Испуњеност прописаних услова у области безбедности и здравља на раду,
пре почетка обављања делатности послодавца, у складу са законом, утврђује министарство надлежно за рад, на захтев послодавца.
Поступак утврђивања испуњености прописаних услова из става 6. овог
члана прописује министар надлежан за рад.
Средства остварена од наплаћених трошкова за утврђивање испуњености
прописаних услова из става 6. овог члана приход су буџета Републике
Србије.
Члан 19
Кад два или више послодаваца у обављању послова деле радни простор,
дужни су да сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље
запослених.
Послодавци из става 1. овог члана дужни су да, узимајући у обзир природу
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера
за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. овог члана послодавци утврђују
писменим споразумом.
Споразумом из става 3. овог члана одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих
запослених.
Члан 20
Послодавац је дужан да предузме мере за спречавање приступа у круг
објекта или у подручје градилишта лицима и средствима саобраћаја која
немају основа да се налазе у њима.
Члан 21
Послодавац који за обављање својих послова ангажује запослене код другог послодавца дужан је да за те запослене обезбеди прописане мере за
безбедност и здравље на раду у складу са овим законом.
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Члан 22
Послодавац је дужан да при свакој промени технолошког процеса средства за рад прилагоди том технолошком процесу пре почетка рада.
Члан 23
Послодавац је дужан да запосленима да на употребу средства за рад, односно средства и опрему за личну заштиту на раду на којима су примењене
прописане мере за безбедност и здравље на раду и да обезбеди контролу
њихове употребе у складу са наменом.
Члан 24
Послодавац може да запосленима да на коришћење опрему за рад и средство и опрему за личну заштиту на раду, само ако су усаглашени са прописаним техничким захтевима, ако је њихова усаглашеност оцењена према
прописаном поступку, ако су означени у складу са прописима и ако их
прате прописане исправе о усаглашености и друга прописана документација.
Послодавац који је запосленима дао на коришћење опрему за рад и средство и опрему за личну заштиту на раду пре ступања на снагу прописа којим је утврђена обавеза из става 1. овог члана, дужан је да обезбеди упутство за њихову употребу и одржавање.
Послодавац је дужан да обезбеди запосленима упутства за безбедан рад по
прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад
и средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Послодавац је дужан да обезбеди превод документације из става 3. овог
члана на језик који запослени разуме.
Одредбе ст. 1. и 2. овог члана примењују се на све промене радног и технолошког процеса.
Члан 24а
Послодавац може да запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге хемијске материје за које је прописана обавеза израде и
достављања безбедносног листа само ако му је уз хемијску материју учинио доступним безбедносни лист, у складу са прописима којима се уређују
хемикалије, као и ако је обезбедио све мере које произлазе из садржаја
безбедносног листа.
Послодавац треба да држи безбедносни лист на српском језику.
Послодавац је дужан да обезбеди превод безбедносног листа на језик који
запослени разуме, као и да омогући запосленом приступ подацима садржаним у безбедносном листу.
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Члан 25
Када због увођења нове технологије нису прописане мере безбедности и
здравља на раду, послодавац, до доношења одговарајућих прописа, примењује опште признате мере којима се осигурава безбедност и здравље
запослених.
Опште признатом мером, у смислу става 1. овог члана, сматра се мера којом се може отклонити опасност при раду или смањити штетност по
здравље запосленог, у мери у којој је то разумно изводљиво.
Члан 26
Ако актом о процени ризика утврди недостатке у области безбедности и
здравља на раду за чије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а живот и здравље запосленог нису теже угрожени, послодавац је дужан да сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака и
утврди рокове за реализацију програма.
3. Оспособљавање запослених
Члан 27
Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и
здрав рад код заснивања радног односа, односно другог радног ангажовања, премештаја на друге послове, приликом увођења нове технологије или
нових средстава за рад или промене опреме за рад, као и код промене
процеса рада који може проузроковати промену мера за безбедан и здрав
рад.
Послодавац је дужан да запосленог у току оспособљавања за безбедан и
здрав рад упозна са свим врстама ризика на пословима на које га одређује
и о конкретним мерама за безбедност и здравље на раду у складу са актом
о процени ризика.
Оспособљавање из става 1. овог члана послодавац обезбеђује у току радног
времена, а трошкови оспособљавања не могу бити на терет запосленог.
Оспособљавање за безбедан и здрав рад запосленог мора да буде прилагођено специфичностима његовог радног места и спроводи се по програму,
чији садржај послодавац мора, када је то потребно, да обнавља и мења.
Ако послодавац одреди запосленом да истовремено обавља послове на два
или више радних места, дужан је да запосленог оспособи за безбедан и
здрав рад на сваком од радних места.
Члан 28
Оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад послодавац обавља
теоријски и практично, у складу са програмом оспособљавања за безбедан
и здрав рад који доноси послодавац.
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Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и
здрав рад обавља се на радном месту.
Периодичне провере оспособљености за безбедан и здрав рад запосленог
који ради на радном месту са повећаним ризиком врше се најкасније у
року од једне године од дана претходне провере, а на осталим радним
местима најкасније у року од четири године од дана претходне провере.
Оспособљавање за безбедан и здрав рад обавља се на језику који запослени разуме и прилагођава се могућностима и способностима особа са инвалидитетом.
Члан 29
Послодавац код кога, на основу уговора, споразума или по било ком другом основу, обављају рад запослени другог послодавца, дужан је да те запослене оспособи за безбедан и здрав рад, у складу са овим законом.
Члан 30
Када технолошки процес рада захтева додатно оспособљавање запосленог
за безбедан и здрав рад, послодавац је дужан да упозна запосленог о обављању процеса рада на безбедан начин, путем обавештавања, упутстава
или инструкција у писменој форми.
У изузетним случајевима, када запосленом прети непосредна опасност по
живот или здравље, због хитности, обавештења, упутства или инструкције
могу се дати у усменој форми.
Послодавац је дужан да обезбеди да запослена жена за време трудноће и
запослена која доји дете, запослени млађи од 18 година живота, особе са
инвалидитетом и професионално оболели, и поред оспособљавања за безбедан и здрав рад, буду у писменој форми обавештени о резултатима процене ризика на радном месту и о мерама којима се ризици отклањају у
циљу повећања безбедности и здравља на раду.
Члан 31
Послодавац је дужан што је могуће пре да свако лице, које се по било ком
основу налази у радној околини, упозори на опасна места или на штетности по здравље које се јављају у технолошком процесу, односно на мере
безбедности које мора да примени, и да га усмери на безбедне зоне за кретање.
Послодавац је дужан да видно обележи и истакне ознаке за безбедност
и/или здравље ради обавештавања и информисања запослених о ризицима у технолошком процесу, правцима кретања и дозвољеним местима
задржавања као и о мерама за спречавање или отклањање ризика.
Послодавац је дужан да обезбеди да приступ радном месту у радној околини, на коме прети непосредна опасност од повређивања или здравстве-
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них оштећења (тровања, гушења, и сл. ), имају само лица која су оспособљена за безбедан и здрав рад, која су добила упутства да престану да раде
и/или одмах напусте радно место и оду на безбедно место, посебна упутства за рад на таквом месту и која су снабдевена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду.
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 32
Запослени има право и обавезу да се пре почетка рада упозна са мерама
безбедности и здравља на раду на пословима или на радном месту на које
је одређен, као и да се оспособљава за њихово спровођење.
Запослени има право:
1) да послодавцу даје предлоге, примедбе и обавештења о питањима безбедности и здравља на раду;
2) да контролише своје здравље према ризицима радног места, у складу са
прописима о здравственој заштити.
Запослени који ради на радном месту са повећаним ризиком, има право и
обавезу да обави лекарски преглед на који га упућује послодавац.
Запослени је дужан да ради на радном месту са повећаним ризиком, на
основу извештаја службе медицине рада, којим се утврђује да је здравствено способан за рад на том радном месту.
Члан 33
Запослени има право да одбије да ради:
1) ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што
нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном месту
на које је одређен, све док се те мере не обезбеде;
2) ако му послодавац није обезбедио прописани лекарски преглед или ако
се на лекарском прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене
услове, у смислу члана 43. овог закона, за рад на радном месту са повећаним ризиком;
3) ако у току оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим
врстама ризика и мерама за њихово отклањање, у смислу члана 27. став 2.
овог закона, на пословима или на радном месту на које га је послодавац
одредио;
4) дуже од пуног радног времена, односно ноћу ако би, према оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово здравствено стање;
5) на средству за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност и здравље на раду.
У случајевима из става 1. овог члана, запослени може да се писменим
захтевом обрати послодавцу ради предузимања мера које, по мишљењу
запосленог, нису спроведене.
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Ако послодавац не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од осам
дана од пријема захтева, запослени има право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада.
Када запослени одбије да ради у случајевима из става 1. овог члана, а
послодавац сматра да захтев запосленог није оправдан, послодавац је дужан да одмах обавести инспекцију рада.
Члан 34
Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има
право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на располагању и да престане да ради, напусти радно место, радни процес, односно радну околину.
У случају из става 1. овог члана запослени који престане да ради, напусти
радно место, радни процес, односно радну околину није одговоран за штету коју проузрокује послодавцу.
Члан 35
Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад,
да наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средстава и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и
здравље других лица.
Запослени је дужан да пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну
заштиту на раду, и да у случају уочених недостатака извести послодавца
или друго овлашћено лице.
Запосленом је забрањено да самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад.
Пре напуштања радног места запослени је дужан да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене.
Члан 36
Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести
послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој
појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и
здравље или безбедност и здравље других запослених.
Ако послодавац после добијеног обавештења из става 1. овог члана не
отклони неправилности, штетности, опасности или друге појаве у року од
осам дана или ако запослени сматра да за отклањање утврђених појава
нису спроведене одговарајуће мере за безбедност и здравље, запослени се
може обратити надлежној инспекцији рада, о чему обавештава лице за
безбедност и здравље на раду.
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Запослени је дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и
здравље на раду, како би се спровеле прописане мере за безбедност и
здравље на пословима на којима ради.
V ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 37
Послодавац је дужан да организује послове за безбедност и здравље на
раду.
Послове безбедности и здравља на раду може да обавља лице које има
положен стручни испит у складу са овим законом.
Послове безбедности и здравља на раду послодавац може да обавља сам у
делатностима трговине на мало, услуга смештаја и исхране, информисања
и комуникација, финансијским и осигурања, пословања некретнинама,
стручним, научним, иновационим, административним и помоћним
услужним делатностима, обавезног социјалног осигурања, образовања,
уметности, забаве и рекреације, као и осталим услужним делатностима,
ако има до 20 запослених и није дужан да има положен стручни испит из
става 2. овог члана.
За обављање послова безбедности и здравља на раду послодавац може да
одреди једног или више од својих запослених или да ангажује правно лице, односно предузетника који имају лиценцу (у даљем тексту: лице за
безбедност и здравље на раду).
Послодавац одлучује о начину организовања послова за безбедност и
здравље на раду у зависности од:
1) технолошког процеса,
2) организације, природе и обима процеса рада,
3) броја запослених који учествују у процесу рада,
4) броја радних смена,
5) процењених ризика,
6) броја локацијски одвојених јединица,
7) врсте делатности.
Члан 37а
Послодавац у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и
рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизације (осим трговине електричном
енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже), снабдевања
водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања
отпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите, дужан је да за послове безбедности и здравља на раду
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одреди лице које има најмање стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука.
Члан 38
Послодавац је дужан да омогући лицу за безбедност и здравље на раду
независно и самостално обављање послова у складу са овим законом и
приступ свим потребним подацима у области безбедности и здравља на
раду.
Лице за безбедност и здравље на раду непосредно је одговорно послодавцу код кога обавља те послове и не може да трпи штетне последице ако
свој посао обавља у складу са овим законом.
Послодавац је дужан да обезбеди усавршавање знања у области безбедности и здравља на раду запосленом кога одреди за обављање тих послова.
Програм усавршавања знања и друга питања у вези са усавршавањем
знања запосленог из става 3. овог члана, прописује министар надлежан за
рад.
Члан 39
Послодавац који за обављање послова безбедности и здравља на раду
ангажује правно лице или предузетника дужан је да их претходно упозна
са технолошким процесом, ризицима у процесу рада и мерама за отклањање ризика.
Члан 40
Лице за безбедност и здравље на раду обавља послове у складу са овим
законом, а нарочито:
1) спроводи поступак процене ризика;
2) врши контролу и даје савете послодавцу у планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и
опреме за личну заштиту на раду;
3) учествује у опремању и уређивању радног места у циљу обезбеђивања
безбедних и здравих услова рада;
4) организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
5) организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за
рад;
6) предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту
са повећаним ризиком;
7) свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље код послодавца;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

701

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

8) прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са радом, учествује у утврђивању њихових
узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;
9) припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав
рад;
10) припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
11) забрањује рад на радном месту или употребу средства за рад, у случају
када утврди непосредну опасност по живот или здравље запосленог;
12) сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;
13) води евиденције у области безбедности и здравља на раду код послодавца.
Лице за безбедност и здравље на раду дужно је да у писменој форми извести послодавца и представника запослених о забрани рада из става 1. тачка 11) овог члана.
Ако послодавац, и поред забране рада у смислу става 1. тачка 11) овог члана, наложи запосленом да настави рад, лице за безбедност и здравље на
раду дужно је да о томе одмах извести надлежну инспекцију рада.
Лице за безбедност и здравље на раду је дужно да континуирано усавршава знања у области безбедности и здравља на раду у смислу члана 38. став
4. овог закона.
Члан 41
За обављање послова заштите здравља запослених на раду послодавац
ангажује службу медицине рада.
Служба медицине рада из става 1. овог члана дужна је да обавља послове у
складу са овим законом, а нарочито:
1) учествује у идентификацији и процени ризика на радном месту и радној
околини приликом састављања акта о процени ризика;
2) упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом и обавља послове оспособљавања запослених за пружање прве
помоћи;
3) утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези са радом;
4) оцењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да
испуњавају запослени за обављање одређених послова на радном месту са
повећаним ризиком или за употребу, односно руковање одређеном опремом за рад;
5) врши претходне и периодичне лекарске прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком и издаје извештаје о лекарским прегледима у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду;
6) учествује у организовању прве помоћи, спасавању и евакуацији у случају повређивања запослених или хаварија;
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7) даје савете послодавцу при избору другог одговарајућег посла према
здравственој способности запосленог;
8) саветује послодавца у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду, са здравственог аспекта;
9) учествује у анализи повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;
10) непосредно сарађује са лицем за безбедност и здравље на раду.
Претходне и периодичне лекарске прегледе запослених у смислу става 2.
тачка 5) овог члана може да врши служба медицине рада која има прописану опрему, просторије и стручни кадар.
Члан 42
Лични подаци прикупљени у вези са лекарским прегледима запосленог
поверљиве су природе и под надзором су службе медицине рада, која
врши те прегледе.
Подаци о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у
вези са радом достављају се организацијама здравственог и пензијског и
инвалидског осигурања у складу са законом.
Подаци из става 2. овог члана могу се достављати другим лицима, само уз
писмену сагласност запосленог.
Извештај о лекарском прегледу запосленог доставља се послодавцу на
начин којим се не нарушава принцип поверљивости личних података.
Није дозвољено коришћење података прикупљених по основу лекарских
прегледа запослених у сврху дискриминације запослених.
Члан 43
Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада.
Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на радним
местима са повећаним ризиком врше се на начин, по поступку и у роковима утврђеним прописима о безбедности и здрављу на раду које споразумно прописују министар надлежан за рад и министар надлежан за
здравље.
Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не
испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном
месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго
радно место које одговара његовим здравственим способностима.
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Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са
повећаним ризиком не може бити разлог за отказ уговора о раду.
VI ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА
РАДУ
Члан 44
Запослени код послодавца имају право да изаберу једног или више представника за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: представник
запослених).
Најмање три представника запослених образују Одбор за безбедност и
здравље на раду (у даљем тексту: Одбор).
Послодавац дужан је да у Одбор именује најмање једног свог представника, тако да број представника запослених буде већи за најмање један од
броја представника послодавца.
Поступак избора и начин рада представника запослених и Одбора, број
представника запослених код послодавца, као и њихов однос са синдикатом уређују се колективним уговором или споразумом закљученим између послодавца и представника запослених.
Послодавац је дужан да најмање једном представнику запослених за безбедност и здравље на раду омогући одсуство са рада у обављању послова
радног места на које је распоређен у трајању од најмање пет часова рада
месечно с правом на накнаду зараде која се обрачунава и исплаћује у
истом износу као да је радио на пословима радног места, као и да обезбеди
техничко-просторне услове у складу са просторним и финансијским могућностима, ради обављања активности представника запослених.
Члан 45
Послодавац је дужан да представнику запослених, односно Одбору омогући:
1) увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;
2) да учествују у разматрању свих питања која се односе на безбедност и
здравље на раду, да предлажу и буду консултовани.
Послодавац је дужан да представника запослених, односно Одбор информише о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду.
Члан 46
Представник запослених, односно Одбор имају право:
1) да послодавцу дају предлоге о свим питањима која се односе на безбедност и здравље на раду;
2) да захтевају од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање
или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;
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3) да захтевају вршење надзора од стране инспекције рада, ако сматрају да
послодавац није спровео одговарајуће мере за безбедност и здравље на
раду.
Представник запослених, односно члан Одбора имају право да присуствују инспекцијском надзору.
Члан 47
Послодавац је дужан да представника запослених, односно Одбор упозна:
1) са налазима и предлозима мера заштите и превентивних мера или предузетим мерама инспекције рада;
2) са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и
обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду;
3) о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и
здравље.
Члан 48
Послодавац и представник запослених, односно Одбор и синдикат, дужни
су да међусобно сарађују о питањима безбедности и здравља на раду, у
складу са овим законом и другим прописима.
VII ЕВИДЕНЦИЈА, САРАДЊА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 49
Послодавац је дужан да води и чува евиденције о:
1) радним местима са повећаним ризиком;
2) запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и
лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места;
3) повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са
радом;
4) запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад;
5) опасним материјама које користи у току рада;
6) извршеним испитивањима услова радне околине;
7) извршеним прегледима и проверама опреме за рад;
8) пријавама из члана 50. овог закона;
9) издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду;
10) извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима
о безбедности и здрављу на раду.
Начин вођења евиденција из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.
Члан 49а
Послодавац у евиденцијама из члана 49. став 1. тач. 2), 3), 4), 9) и 10) овог
закона уноси име и презиме запосленог и назив радног места.
Акти у поступку обезбеђивања претходног и периодичног лекарског прегледа запосленог на радном месту са повећаним ризиком из члана 43.
овог закона садрже податке о личности: име и презиме лица, јединствени
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матични број грађана, односно датум рођења, место рођења и општина,
занимање, степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом стању.
Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу из члана 51. овог
закона садрже податке о личности: име и презиме лица, пол, јединствени
матични број грађана, односно датум рођења, пребивалиште, односно
боравиште, степен стручне спреме, податке о радном месту и повреди на
раду, односно о врсти професионалног обољења и о здравственом стању.
Подаци о личности из става 3. овог члана достављају се на коришћење
организацијама надлежним за здравствено, пензијско и инвалидско осигурање и Управи за безбедност и здравље на раду.
Акта која се установљавају подзаконским прописима којима се уређују
превентивне мере из члана 7. овог закона не могу да садрже више података о личности од следећих података, и то: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум рођења, место рођења и општина, занимање,
степен стручне спреме, назив радног места и податке о здравственом стању.
Члан 50
Послодавац је дужан да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка,
усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или
тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени није способан
за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би
могла да угрози безбедност и здравље запослених.
Послодавац је дужан да, најкасније у року од три узастопна радна дана од
дана сазнања, пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење.
Члан 51
Извештај о повреди на раду и професионалном обољењу који се догоде на
радном месту, послодавац је дужан да достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога је утврђено професионално обољење и
организацијама надлежним за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање.
Садржај и начин издавања обрасца извештаја из става 1. овог члана прописује министар надлежан за рад.
Послодавац је дужан да на захтев инспектора рада или представника запослених достави извештај о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама.
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Члан 52
Послодавци, синдикати, осигуравајућа друштва, организације надлежне
за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање дужни су да сарађују
и учествују у доношењу заједничких ставова о питањима унапређивања
безбедности и здравља на раду, као и да се старају о развоју и унапређивању опште културе безбедности и здравља на раду, у складу са овим законом.
Организације надлежне за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање дужне су да министарству надлежном за рад доставе податке о
повредама на раду, професионалним обољењима и инвалидима рада најмање једном годишње и то најкасније до 31. јануара наредне године за
претходну годину, а на захтев министарства надлежног за рад и у краћем
року.
Члан 53
Послодавац је дужан да запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде
штете.
Финансијска средства за осигурање из става 1. овог члана падају на терет
послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања,
професионалног обољења или обољења у вези са радом на радном месту и
радној околини.
Услови и поступци осигурања од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом запослених уређују се законом.
VIII СТРУЧНИ ИСПИТ И ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ
Члан 54*
За обављање послова за безбедност и здравље на раду и послова одговорног лица полаже се одговарајући стручни испит.
Стручни испит из става 1. овог члана полаже се пред одговарајућом комисијом коју образује министар надлежан за рад.
Програм, начин и висину трошкова полагања стручног испита из става 1.
овог члана прописује министар надлежан за рад.
Члан 55
Министар надлежан за рад решењем издаје лиценцу:
1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и
здравља на раду из члана 40. овог закона;
2) правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услова радне околине;
3) одговорном лицу у правном лицу из тачке 2) овог члана.
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Члан 56*
Лиценцу за обављање послова у области безбедности и здравља на раду,
из члана 40. овог закона, може да добије правно лице, односно предузетник који има у радном односу најмање два запослена који имају стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природноматематичких наука или медицинских наука, положеним стручним испитом из члана 54. овог закона и најмање три године радног искуства на тим
пословима и ако оснивачу или са њим повезаном лицу, односно предузетнику или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне
три године.
Лиценцу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине може да добије правно лице које испуњава
прописане услове у погледу обезбеђивања одговарајућих стручних кадрова, техничке опреме, методологије вршења одређених прегледа и испитивања и које има у радном односу запослено одговорно лице и ако оснивачу или са њим повезаном лицу у смислу прописа о привредним друштвима лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три
године.
Лиценцу за обављање послова одговорног лица може да добије лице са
стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука, положеним
стручним испитом из члана 54. овог закона и најмање три године радног
искуства на тим пословима или најмање пет година радног искуства у
струци и ако том лицу лиценца издата у складу са овим законом није одузета у претходне три године.
Услове и висину трошкова за издавање лиценце из ст. 1. до 3. овог члана
прописује министар надлежан за рад.
Ако правно лице или предузетник престане да испуњава услове из ст. 1. и
2. овог члана, овлашћено службено лице надлежно за вршење надзора
над радом правног лица и предузетника са лиценцом налаже том правном
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лицу, односно предузетнику поступање којим се обезбеђује испуњеност
услова за добијање лиценце и одређује му рок за то поступање, који не
може бити дужи од 90 дана од дана обавештавања о наложеној мери и том
правном лицу, односно предузетнику привремено забрањује обављање
послова за чије вршење је лиценца услов, а најдуже до истека рока утврђеног овим ставом.
Ако правно лице, односно предузетник са лиценцом обавести орган надлежан за вршење надзора над његовим радом да је престао да испуњава
услове из ст. 1. и 2. овог члана, то обавештење уподобљава се налогу, односно решењу из става 5. овог члана.
Лиценце из ст. 1. и 2. овог члана министар надлежан за рад издаје са роком важења од пет година. Лиценца се може обновити на начин и под
условима под којима се издаје, с тим да се захтев за обнављање лиценце
мора поднети најкасније 30 дана пре истека рока важења лиценце.
Средства остварена од наплаћених трошкова за издавање лиценце из ст. 1.
до 3. овог члана приход су буџета Републике Србије.
Члан 57
Министар надлежан за рад може решењем одузети лиценцу:
1) правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и
здравља на раду, из члана 55. тачка 1) овог закона, ако утврди да послове
обавља супротно закону;
2) правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и
испитивања услова радне околине, из члана 55. тачка 2) овог закона, ако
утврди да послове обавља супротно закону;
3) одговорном лицу из члана 55. тачка 3) овог закона ако утврди да несавесно и нестручно обавља послове за које му је лиценца издата;
4) имаоцу лиценце, ако у периоду важења лиценце престане да испуњава
услове из члана 56. овог закона.
Члан 58
Против решења из чл. 55. и 57. овог закона није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор.
IX УПРАВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 59
У саставу министарства надлежног за рад образује се Управа за безбедност
и здравље на раду, која обавља послове државне управе са циљем унапређивања и развоја безбедности и здравља на раду, односно смањења
повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом (у
даљем тексту: Управа).
Члан 60

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

709

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Управа обавља следеће послове:
1) припрема прописе у области безбедности и здравља на раду, као и
мишљења за њихову примену;
2) припрема стручне основе за израду националног програма развоја безбедности и здравља на раду и прати његово остваривање;
3) прати и оцењује стање безбедности и здравља на раду и припрема ставове за јединствено уређивање мера безбедности и здравља на раду које су
предмет овог закона и других прописа;
4) истражује и подстиче развој у области хуманизације рада;
5) пружа стручну помоћ у области безбедности и здравља запослених;
6) припрема методологије за обављање послова прегледа и испитивања у
области безбедности и здравља на раду;
7) проучава узроке и појаве који за последицу имају повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом;
8) организује полагање стручних испита из члана 54. овог закона, о чему
води евиденцију;
9) врши надзор над радом правних лица и предузетника као и одговорних
лица са лиценцом и припрема предлоге решења за издавање и одузимање
лиценци из чл. 55. и 57. овог закона, о чему води евиденцију;
10) прикупља и анализира податке о повредама на раду, професионалним
обољењима, болестима у вези са радом и појавама које утичу на здравље
запослених;
11) обавља информационо-документациону делатност у области безбедности и здравља запослених;
12) организује саветовања, врши едукацију запослених, послодаваца, лица
за безбедност и здравље на раду, инспектора и др., објављује различите
материјале и информише јавност о стању у области безбедности и здравља на раду;
13) стара се о примени међународних аката у области безбедности и
здравља на раду;
14) подстиче образовање и развијање културе рада у области безбедности
и здравља на раду, стара се о додели националних признања у области
безбедности и здравља на раду, о чему води евиденцију у коју уноси име и
презиме физичког лица;
15) обавља друге послове одређене законом.
У поступку организовања полагања стручних испита из члана 54. овог
закона и припреме предлога решења за издавање и одузимање лиценци
из чл. 55. и 57. овог закона, врши се обрада података о личности: име, име
једног родитеља и презиме лица, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, место и адреса пребивалишта, односно боравишта,
врста и степен стручне спреме, радно место - послови које лице обавља,
контакт телефон, телефакс и адреса електронске поште.
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IX НАЦИОНАЛНА ПРИЗНАЊА
Члан 60а
Ради унапређења безбедности и здравља на раду у Републици Србији,
правним и физичким лицима, Одбору за безбедност и здравље на раду,
организацијама и удружењима, за изузетна постигнућа у области безбедности и здравља на раду, могу се доделити национална признања из области безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: признања).
Врсте признања јесу:
1) Повеља "28. април";
2) Плакета "28. април";
3) Похвалница "28. април".
Повеља "28. април" додељује се правном лицу или предузетнику, у две
категорије (до 250 запослених и преко 250 запослених) - за посебан
допринос и афирмацију безбедности и здравља на раду, кроз њихово законито, благовремено и превентивно поступање у примени утврђених
мера.
Плакета "28. април" додељује се физичким лицима, организацијама и
удружењима за постигнуте резултате и заслуге у промоцији безбедности и
здравља на раду.
Похвалница "28. април" додељује се лицу за безбедност и здравље на раду,
представнику запослених, Одбору за безбедност и здравље на раду, организацијама и удружењима који својим радом доприносе подизању свести
код запослених о значају безбедности и здравља на раду.
Признања се додељују на Дан безбедности и здравља на раду у Републици
Србији 28. априла.
Иницијативу за доделу признања Управи за безбедност и здравље на раду
могу поднети правна и физичка лица, предузетници, организације запослених и послодаваца и друга удружења.
Испуњеност услова за доделу признања испитује Управа за безбедност и
здравље на раду уз учешће представника социјалних партнера, односно
репрезентативних организација запослених и послодаваца, инспектора
рада и других стручњака из области безбедности и здравља на раду.
Предлог за доделу признања Управа за безбедност и здравље на раду
доставља министру надлежном за рад. Садржину и изглед националних
признања прописује министар надлежан за рад.
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X НАДЗОР
Члан 61
Инспекцијски надзор над применом овог закона, прописа донетих на
основу овог закона, техничких и других мера које се односе на безбедност
и здравље на раду, као и над применом мера о безбедности и здравља на
раду утврђеним актом о процени ризика, општим актом послодавца, колективним уговором или уговором о раду, врши министарство надлежно
за рад преко инспектора рада.
Члан 62
Послове инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду
могу да обављају инспектори рада који имају стечено високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука, природно-математичких наука или медицинских наука, најмање
три године радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у
органима државне управе.
Члан 63
У поступку инспекцијског надзора инспектор рада има право и дужност да
предузима радње којима се контролишу безбедност и здравље на раду, а
нарочито хигијена и услови рада, производња, стављање у промет, коришћење и одржавање средстава за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду, опасне материје и др., као и да:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;
2) саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
3) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, средства и
опрему за личну заштиту, предмете и робу и сл.;
4) узима узорке ради анализе, експертиза и сл.;
5) наређује мерења која обавља друга стручна организација кад послодавац самостално или преко одређене стручне организације врши мерења у
одговарајућим областима, а резултати извршеног мерења пружају основ
за то;
6) послодавцима, запосленим, њиховим представницима и синдикату даје
обавештења и савете у области безбедности и здравља на раду, као и о мерама чијом применом се обезбеђује извршавање овог закона на најефикаснији начин;
7) у складу са поднетим захтевом, послодавца и запосленог или представника запослених обавести о извршеном инспекцијском надзору и утврђеном стању;
8) предузима друге радње за које је овлашћен другим прописом.
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Члан 64
Послодавац је дужан да, ради вршења надзора, омогући инспектору рада:
1) улазак у објекте и просторије, у свако доба када има запослених на раду;
2) одреди најмање једног запосленог који ће инспектору пружати потребне информације и обавештења, давати податке, акте и документацију;
3) увид у доказе о стабилности објекта;
4) увид у примењене мере безбедности и здравља на раду на средствима за
рад и у радној околини;
5) увид у средства и опрему за личну заштиту на раду;
6) увид у податке и евиденције о производњи, коришћењу и складиштењу
опасних материја.
Члан 65
Инспектор рада дужан је да изврши надзор одмах, након пријаве послодавца о свакој смртној, тешкој или колективној повреди на раду, као и
опасној појави која би могла да угрози безбедност и здравље на раду, односно одмах по пријему захтева, односно обавештења из члана 33. ст. 3. и
4. овог закона.
Члан 66
Инспектор рада дужан је да послодавцу, односно запосленом наложи предузимање мера и радњи за отклањање узрока који су изазвали повреде,
довели до настанка опасности по безбедност и здравље на раду, односно
које могу спречити настанак повреде и умањити или отклонити опасности
по безбедност или здравље на раду.
Инспектор рада је дужан да, за време трајања околности које доводе до
угрожавања безбедности и здравља запосленог, забрани рад на радном
месту код послодавца, а нарочито кад утврди:
1) да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосленог;
2) да се користи средство за рад на коме нису примењене мере за безбедност и здравље на раду;
3) да се не користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду;
4) да запослени ради на радном месту са повећаним ризиком, а не испуњава прописане услове за рад на том радном месту, као и ако се није подвргао лекарском прегледу у прописаном року;
5) да запослени није оспособљен за безбедан рад на радном месту на ком
ради;
6) да послодавац није спровео мере или извршио радње које му је, ради
отклањања узрока који доводе до угрожавања безбедности и здравља запосленог, наложио инспектор рада.
Ако примена мера, односно потреба за усаглашавањем са прописаним
мерама заштите безбедности и здравља на раду представља недостатак за
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чије су отклањање потребна већа инвестициона улагања, а живот и
здравље запослених нису теже угрожени, инспектор рада може наложити
послодавцу да сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака са утврђеним роковима за њихово отклањање.
Инспектор рада може да наложи да се спроведе и опште призната мера
којом се може отклонити опасност при раду или смањити ризик по
здравља запосленог, у мери у којој је то могуће.
Члан 67
Предузимање мера и радњи чијом применом и извршавањем се, у складу
са одредбама овог закона, обезбеђује заштита безбедности и здравља на
раду запослених - инспектор рада налаже решењем.
Против решења инспектора рада може се изјавити жалба министру надлежном за рад, у року од осам дана од дана достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења којим је наређена забрана рада.
Решење министра надлежног за рад, донето поводом жалбе, коначно је у
управном поступку и против њега се може покренути управни спор.
Члан 68
Послодавац је дужан да, у року који одреди инспектор рада, предузме наложене мере и отклони утврђене недостатке или неправилности.
Послодавац је дужан да у року од осам дана од истека рока за отклањање
утврђеног недостатка или неправилности, обавести у писменој форми,
надлежну инспекцију о извршењу наложене обавезе.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 69
Новчаном казном од 800. 000 до 1. 000. 000 динара, казниће се за прекршај послодавац са својством правног лица:
1) ако запосленом не обезбеди рад на радном месту и у радној околини
на/и у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду (члан 9.
став 1);
2) ако приликом организовања рада и радног процеса не обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених, као и ако за
њихову примену не обезбеди потребна финансијска средства (члан 11. став
1);
3) ако у писменој форми не донесе акт о процени ризика за сва радна
места у радној околини и не утврди начин и мере за отклањање ризика,
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као и када не измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове
опасности и промене нивоа ризика у процесу рада (члан 13. ст. 1. и 2);
4) ако општим актом, односно колективним уговором или уговором о раду не утврди права, обавезе и одговорности у области безбедности и
здравља на раду (члан 14);
5) ако писменим актом не одреди лице за безбедност и здравље на раду
(члан 15. став 1. тачка 1);
6) ако запосленом одреди да обавља послове на радном месту на којима
нису спроведене мере безбедности и здравља на раду (члан 15. став 1. тачка 2);
7) ако запослене и њиховог представника не обавештава о увођењу нових
технологија и средстава за рад, као и опасностима од повреда и оштећења
здравља који настају њиховим увођењем, односно ако у таквим случајевима не донесе одговарајућа упутства за безбедан рад (члан 15. став 1. тачка 3);
8) ако не изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад
(члан 15. став 1. тачка 4, чл. 27, 28. и 29);
9) ако запосленом не обезбеди коришћење средстава и опреме за личну
заштиту на раду (члан 15. став 1. тачка 5);
10) ако не обезбеди одржавање у исправном стању средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду (члан 15. став 1. тачка 6);
11) ако не ангажује правно лице са лиценцом ради спровођења превентивних и периодичних прегледа и провере опреме за рад, као и превентивних
и периодичних испитивања услова радне околине (члан 15. став 1. тачка
7);
12) ако на основу акта о процени ризика и оцене службе медицине рада не
обезбеди у складу са овим законом прописане лекарске прегледе запослених (члан 15. став 1. тачка 8);
13) ако не обезбеди пружање прве помоћи, као и ако не оспособи одговарајући број запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у
случају опасности (члан 15. став 1. тачка 9);
14) ако не заустави сваку врсту рада који представља непосредну опасност
за живот или здравље запослених (члан 15. став 1. тачка 10);
15) ако на основу оцене службе медицине рада актом о процени ризика не
одреди посебне здравствене услове које морају испуњавати запослени на
радном месту са повећаним ризиком (члан 16. став 1);
16) ако служби медицине рада, коју ангажује, не обезбеди услове за самостално обављање послова заштите здравља запослених (члан 16. став 2);
17) ако запосленом не изда на употребу средство и/или опрему за личну
заштиту на раду у складу са актом о процени ризика (члан 17);
18) ако најмање осам дана пре почетка рада не извести надлежну инспекцију рада о почетку свога рада, раду одвојене јединице или свакој промени
технолошког поступка, уколико се тим променама мењају услови рада
(члан 18. став 1);
19) ако за радове на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, не
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изради прописан елаборат о уређењу градилишта и ако исти не достави
надлежној инспекцији рада уз извештај о почетку рада (члан 18. став 2);
19а) ако одмах, од настанка, усмено и у писменој форми не пријави надлежној инспекцији рада извођење радова ради отклањања великих кварова или хаварија на објекту, који могу да угрозе функционисање техничко-технолошких система или обављање делатности (члан 18. став 5);
20) ако са другим послодавцем, са којим дели радни простор у обављању
послова, не закључи споразум о примени прописаних мера за безбедност
и здравље на раду запослених и не одреди лице за координацију спровођења заједничких мера којим се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених (члан 19);
21) ако не обезбеди прописане мере за безбедност и здравље на раду, у
складу са овим законом, за запослене које ангажује од другог послодавца
(члан 21);
22) ако при промени технолошког процеса рада, пре почетка рада, не
прилагоди средства за рад новом технолошком процесу (члан 22);
23) ако запосленом да на употребу средство за рад, односно средство и
опрему за личну заштиту на раду на којима нису примењене прописане
мере за безбедност и здравље на раду или ако не обезбеди контролу њихове наменске употребе (члан 23);
24) ако запосленима да на коришћење опрему за рад и средства и опрему
за личну заштиту на раду који нису усаглашени са прописаним техничким
захтевима или није обезбедио упутство за њихову употребу и одржавање,
као и ако није обезбедио упутства за безбедан рад по прописима о безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду (члан 24);
24а) ако запосленима да на коришћење опасне хемијске материје и друге
хемијске материје за које је прописана обавеза израде и достављања безбедносног листа, а није учинио доступним безбедносни лист, или ако нису
обезбеђене све мере које произлазе из садржаја безбедносног листа (члан
24а);
25) ако не сачини посебан програм о поступном отклањању недостатака
који су утврђени актом о процени ризика, односно ако не утврди рокове за
реализацију програма (члан 26);
26) ако не организује послове безбедности и здравља на раду, односно ако
за обављање тих послова одреди лице које нема, у складу са овим законом,
положен стручни испит (члан 37. ст. 1. и 2);
27) ако за обављање послова безбедности и здравља на раду ангажује
правно лице или предузетника који немају одговарајућу лиценцу (члан 37.
став 4);
27а) ако у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизације (осим трговине електричном
енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже), снабдевања
водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања
отпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и со-
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цијалне заштите не одреди лице за безбедност и здравље на раду које
испуњава услове прописане овим законом (члан 37а);
28) ако запосленом на радном месту са повећаним ризиком не обезбеди
претходни, односно периодични лекарски преглед (члан 43. став 1);
29) ако запосленог који обавља послове на радном месту са повећаним
ризиком, за кога се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да
не испуњава прописане здравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, не премести на друго радно место које
одговара његовим здравственим способностима (члан 43. став 3);
30) ако одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у
писменој форми не пријави надлежној инспекцији рада и надлежном
органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, повреду на раду због које запослени није способан за рад више
од три узастопна радна дана, или опасну појаву која би могла да угрози
безбедност и здравље запослених (члан 50. став 1);
31) ако најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања,
надлежној инспекцији рада не пријави професионално оболење (члан 50.
став 2);
31а) ако не достави запосленом који је претрпео повреду, односно код кога
је утврђено професионално обољење и организацијама надлежним за
здравствено и пензијско и инвалидско осигурање извештај о повреди на
раду и професионалном обољењу који се догоде на радном месту (члан 51.
став 1);
32) ако инспектору рада не омогући вршење надзора, односно улазак у
објекте и просторије у свако доба када има запослених на раду, или ако не
одреди најмање једног запосленог који ће инспектору рада пружати
потребне информације и обавештавања, или ако инспектору рада не омогући увид у доказе о стабилности објекта, акте и документацију, примењене мере безбедности и здравља на раду на средствима за рад, опрему за
личну заштиту на раду или у податке и евиденције о коришћењу и складиштењу опасних материја (члан 64);
33) ако у одређеном року не отклони утврђене недостатке и неправилности чије отклањање је решењем наредио инспектор рада (члан 68. став 1).
Новчаном казном од 400. 000 до 500. 000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана послодавац који је приватни предузетник.
Новчаном казном од 40. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана директор, односно друго одговорно лице код послодавца.
Члан 70
Новчаном казном од 600. 000 до 800. 000 динара казниће се за прекршај
послодавац са својством правног лица:
1) ако не предузме мере да спречи приступ у круг објекта или у подручје
градилишта неовлашћеним лицима и средствима саобраћаја (члан 20);
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2) ако запосленог, на начин утврђен овим законом, не упозна о обављању
процеса рада на безбедан начин, када технолошки процес рада захтева
додатно оспособљавање за безбедан и здрав рад (члан 30. ст. 1. и 2);
3) ако запосленој жени за време трудноће, запосленом млађем од 18 година живота, особама са инвалидитетом и професионално оболелим не обезбеди писмено обавештење о резултатима процене ризика на радном
месту на које су одређени, као и мерама којима се ризици отклањају (члан
30. став 3);
4) ако што је могуће пре свако лице, које се по било ком основу налази у
радној околини, не упозори на опасна места и штетности по здравље које
се јављају у технолошком процесу, односно на мере безбедности које мора
да примени, као и ако што је могуће пре га не усмери на безбедне зоне
кретања (члан 31. став 1);
5) ако видно не обележи и истакне ознаке за безбедност и/или здравље
запослених (члан 31. став 2);
6) ако дозволи приступ радном месту у радној околини на коме прети непосредна опасност од повређивања или здравствених оштећења, лицима
која нису оспособљена за безбедан и здрав рад, која нису добила упутства
да престану да раде и/или одмах напусте радно место и оду на безбедно
место, посебна упутства за рад на таквим местима или која нису снабдевена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду (члан
31. став 3);
7) ако не обавести надлежну инспекцију рада кад запослени одбије да ради у случајевима утврђеним чланом 33. став 1. овог закона (члан 33. став
4);
8) ако лицу које обавља послове безбедности и здравља на раду не омогући независно и самостално обављање послова у складу са овим законом и
приступ свим потребним подацима из области безбедности и здравља на
раду (члан 38. став 1);
9) ако претходно не упозна правно лице, односно предузетника кога
ангажује за обављање послова безбедности и здравља на раду са технолошким процесом, ризицима у процесу рада и мерама за отклањање ризика
(члан 39);
10) ако запосленима не омогући да бирају свог представника за безбедност
и здравље на раду или не именује свог представника (члан 44);
11) ако представнику запослених, односно Одбору не омогући увид у сва
акта везана за безбедност и здравље запослених и да учествују у разматрању свих питања која се односе на безбедност и здравље на раду, да предлажу и буду консултовани (члан 45. став 1);
12) ако не упозна представника запослених, односно Одбор са налазима и
предлозима мера заштите и превентивних мера или предузетим мерама
инспекције рада, или са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за
безбедност и здравље на раду, или са мерама предузетим за спречавање
непосредне опасности по живот и здравље (члан 47);
13) ако не води и не чува прописане евиденције (члан 49);
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14) ако на захтев инспектора рада или представника запослених не достави извештај о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о
спроведеним мерама у овој области (члан 51. став 3).
Новчаном казном од 200. 000 до 300. 000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана послодавац који је приватни предузетник.
Новчаном казном од 30. 000 до 40. 000 казниће се за прекршај из става 1.
овог члана директор, односно друго одговорно лице код послодавца.
Члан 71
Новчаном казном од 100. 000 до 150. 000 динара казниће се за прекршај
послодавац са својством правног лица ако у року од осам дана по истеку
утврђеног рока за отклањање недостатака или неправилности у писменој
форми, не обавести надлежну инспекцију рада о извршењу наложене обавезе ( члан 68. став 2).
Новчаном казном од 50. 000 до 100. 000 динара казниће се за прекршај
из става 1. овог члана послодавац који је приватни предузетник.
Новчаном казном од 30. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана директор, односно друго одговорно лице код послодавца.
Члан 72
Новчаном казном од 400. 000 до 600. 000 динара казниће се за прекршај
здравствена установа која има организовану службу медицине рада ако не
достави прописани извештај о лекарском прегледу запосленог (члан 41.
став 2. тачка 5).
Новчаном казном од 20. 000 до 30. 000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана одговорно лице у здравственој установи.
Члан 73
Новчаном казном од 400. 000 до 600. 000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
1) ако не изда стручни налаз о извршеном прегледу и провери опреме за
рад или испитивању услова радне околине (члан 15. став 3);
2) ако обавља послове безбедности и здравља на раду из члана 40. овог
закона, а нема одговарајућу лиценцу (члан 55. тачка 1);
3) ако обавља послове прегледа и провере опреме за рад и испитивања
услова радне околине, а нема одговарајућу лиценцу (члан 55. тачка 2).
Новчаном казном од 200. 000 до 300. 000 динара казниће се за прекршај
из става 1. тачка 2. овог члана приватни предузетник.
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Новчаном казном од 20. 000 до 30. 000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана одговорно лице у правном лицу, као и лице у правном
лицу које, без одговарајуће лиценце (члан 55. тачка 3), обавља послове
одговорног лица за које је прописано поседовање лиценце.
Члан 74
Новчаном казном од 20. 000 до 50. 000 динара казниће се за прекршај
лице за безбедност и здравље на раду ако не обавља послове одређене
овим законом (члан 40).
Члан 75
Новчаном казном од 10. 000 до 20. 000 динара казниће се за прекршај
запослени:
1) ако не примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, ако ненаменски користи средства за рад и опасне материје или ако не користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду или ако са њима пажљиво не рукује, ако самовољно искључује, мења или уклања безбедносне уређаје на средствима за рад (члан 35);
2) ако, у складу са својим сазнањима, одмах не обавести послодавца о
неправилностима, недостацима, штетностима, опасностима или другој
појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и
здравље или безбедност и здравље других запослених (члан 36. став 1).
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76
Правна лица овлашћена на основу прописа који су важили до ступања на
снагу овог закона, да врше претходне и периодичне лекарске прегледе,
периодичне прегледе и испитивање оруђа за рад и радне средине, као и
оспособљавање запослених из заштите на раду, ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 77
До доношења прописа из чл. 15. став 2, 18. ст. 4, 6. и 7, 43. став 2, 49. став 2.
и 51. став 2. овог закона примењиваће се:
1) Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације,
прегледа и испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и
радне средине, средстава и опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад (Службени гласник Републике Србије, број 13/00);
2) Правилник о поступку прегледа и испитивања радне средине, опасних
материја, оруђа за рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите
(Службени гласник Републике Србије, број 7/99);
3) Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта (Службени
гласник Републике Србије, број 31/92);
4) Правилник о вођењу евиденција из заштите на раду (Службени гласник
Републике Србије, број 2/92);
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5) Правилник о поступку и условима за вршење претходних и периодичних лекарских прегледа радника (Службени гласник Републике Србије,
број 23/92);
6) Правилник о садржини и начину издавања листе о повреди на раду
(Службени гласник Републике Србије, број 2/92);
7) Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова из
заштите на раду (Службени гласник Републике Србије, број 7/99);
8) Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова из заштите на раду (Службени гласник Републике Србије,
бр. 40/01 и 53/01).
Члан 78
До доношења прописа о превентивним мерама за безбедност и здравље на
раду, ако нису у супротности са овим законом, примењиваће се мере заштите на раду (правила) садржана у следећим прописима:
1) Правилник о посебним мерама заштите на раду на преради неметалних
минерала ("Службени гласник СРС", број 2/83);
2) Правилник о посебним мерама заштите на раду у железничком саобраћају ("Службени гласник СРС", број 19/85);
3) (брисана)
4) Правилник о посебним мерама заштите на раду у црној металургији
("Службени гласник СРС", број 25/87);
5) Правилник о општим мерама заштите на раду за грађевинске објекте
намењене за радне и помоћне просторије ("Службени гласник СРС", број
29/87);
6) Правилник о посебним мерама заштите на раду у шумарству ("Службени гласник СРС", број 33/88);
7) Правилник о посебним мерама заштите на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала ("Службени гласник СРС", број
51/88);
8) Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и
на радилиштима ("Службени гласник СРС", број 21/89);
9) Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова
("Службени гласник СРС", број 53/97).
Члан 79
До доношења прописа о општим и посебним мерама безбедности и
здравља на раду, уколико нису у супротности са овим законом, примењиваће се мере заштите на раду (правила), садржана у следећим прописима:
1) (брисана)
2) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у
кудељарама ("Службени лист ФНРЈ", број 56/47);
3) (брисана)
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4) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у
каменоломима и цигланама, као и код вађења глине, песка и шљунка
("Службени лист ФНРЈ", број 69/48), осим чл. 58-61;
5) Правилник о техничким и здравствено - техничким заштитним мерама
на радовима при хемијско-технолошким процесима ("Службени лист
ФНРЈ", број 55/50) - Прилог број 9;
6) Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при ронилачким радовима ("Службени лист ФНРЈ", број 36/58);
7) Правилник о хигијенско-техничким заштитним мерама при лучкотранспортном раду ("Службени лист ФНРЈ", број 14/64);
8) Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких
метала у купатилима са нитратним солима (Службени лист СФРЈ, број
48/65);
9) Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима (Службени лист СФРЈ, број 55/65);
10) (брисана)
11) Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна
возила и истовару терета из таквих возила (Службени лист СФРЈ, број
17/66);
12) Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о
заштити на раду у предузећима која производе за одређене војне потребе
(Службени лист СФРЈ, број 23/66);
13) Правилник о заштити на раду и о техничким мерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице (Службени лист СФРЈ, бр. 6/67, 29/67,
27/69, 52/90 и 6/92);
14) (брисана)
15) Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних делова предмета од другог материјала (Службени лист СФРЈ, број 23/67);
16) Правилник о заштити на раду у пољопривреди (Службени лист СФРЈ,
број 34/68);
17) Правилник о обезбеђивању смештаја и исхране радника, односно њиховог превоза од места становања до места рада и натраг (Службени лист
СФРЈ, број 41/68);
18) Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној
опреми (Службени лист СФРЈ, број 35/69);
19) Правилник о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима (Службени лист СФРЈ, број 55/69);
20) Правилник о посебним мерама и нормативима заштите на раду при
преради и обради коже, крзна и отпадака коже (Службени лист СФРЈ, број
47/70);
21) Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду (Службени лист СФРЈ,
број 21/71);
22) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за
рад (Службени лист СФРЈ, број 18/91);
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23) Правилник о мерама и нормативима заштите на раду од буке у радним просторијама (Службени лист СФРЈ, број 21/92).
Члан 80
Акт о процени ризика из члана 13. ст. 1. и 2. овог закона послодавци су
дужни да донесу у року од годину дана од дана ступања на снагу акта из
члана 13. став 4. овог закона.
Члан 81
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити на
раду (Службени гласник Републике Србије, бр. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94
и 42/98).
Члан 82
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".
Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о безбедности и здрављу на раду
Службени гласник Републике Србије, бр. 91/2015
Члан 40
Подзаконски акти из чл. 3, 5. и 31. (нови члан 60а) овог закона биће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, а подзаконски акти из члана 18. овог закона биће донети у року од две године од
дана ступања на снагу овог закона.
Стручни испит, положен пре ступања на снагу овог закона, остаје да важи.
Лице које се 1. децембра 2017. године затекне да обавља послове безбедности и здравља на раду, а не испуњава услове утврђене у члану 17. овог закона, може да настави да обавља те послове до испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет година, осим лица које их је обављало до
дана почетка примене члана 17. и којем је до испуњења услова за престанак радног односа са правом на старосну пензију преостало највише пет
година.
Правна лица и предузетници којима су издате лиценце из члана 55. тач. 1)
и 2) Закона о безбедности и здрављу на раду, ускладиће своје пословање
са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу
овог закона.
Правна лица и предузетници којима је лиценца издата пре пет и више
година дужни су да захтев за обнављање лиценце у складу са овим законом поднесу без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања
на снагу овог закона, а правна лица и предузетници код којих од издавања
лиценце није протекло пет година дужни су да захтев за обнављање ли-
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ценце у складу са овим законом поднесу најкасније 30 дана пре него што
се напуни пет година од дана издавања лиценце.
Члан 41
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије", осим члана 17. који се примењује од 1. децембра 2017. године.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

724

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

16. Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности
Службени гласник Републике Србије, бр. 95/2018 и 10/2019
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1
Овим законом се уређују мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, услови за обављање делатности са изворима зрачења, поступање у ситуацији планираног, постојећег и ванредног излагања јонизујућем
зрачењу у циљу обезбеђивања заштите појединаца, становништва и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења, сада и убудуће.
Овим законом се оснива Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (у даљем тексту: Директорат) ради вршења регулаторне контроле делатности уређених овим законом.
Примена закона
Члан 2
Овај закон се примењује на све делатности које укључују мирнодопску
примену нуклеарне енергије и јонизујућег зрачења на територији или под
надлежношћу или контролом Републике Србије.
Овај закон се примењује на све ситуације планираног, постојећег и ванредног излагања јонизујућем зрачењу које укључују ризик од излагања
јонизујућем зрачењу, које се не може занемарити са становишта заштите
од јонизујућег зрачења појединца, становништва и животне средине.
Закон се примењује нарочито на:
1) израду, производњу, обраду, руковање, одлагање, употребу, складиштење, држање, транспорт и промет извора зрачења у Републици Србији;
2) одређивање локације, пројектовање, изградњу, пробни рад, рад и декомисију постројења и затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада;
3) израду и пуштање у рад електричне опреме која емитује јонизујуће зрачење и садржи делове који раде на разлици потенцијала већој од 5 киловолта (кВ);
4) људске активности које укључују природне изворе јонизујућег зрачења
који доводе до значајног повећања излагања радника или других појединаца, у случају:
(1) управљања ваздухопловом и с тим у вези излагања посаде и
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(2) обраде материјала који садрже радионуклиде природног порекла.
5) излагања радника или других појединаца радону унутар зграда, спољашњег излагања јонизујућем зрачењу од грађевинског материјала и
излагања јонизујућем зрачењу које је последица ванредне ситуације или
претходне људске активности и
6) припремљеност, планирање одговора и управљање у случају излагања
јонизујућем зрачењу услед ванредних догађаја и нуклеарних или радиолошких ванредних ситуација за које се сматра да захтевају мере заштите
здравља радника или других појединаца.
Изузеци од примене
Овај закон се не примењује на:

Члан 3

1) излагање природном нивоу зрачења као што је зрачење радионуклида у
људском телу или космичко зрачење уобичајено на нивоу тла;
2) излагање космичком зрачењу радника или других појединаца који нису
део посаде ваздухоплова током лета;
3) излагање изнад нивоа тла радионуклидима присутним у нетакнутој
земљиној кори.
Забране
Члан 4
Забрањена је употреба нуклеарне енергије и јонизујућег зрачења у Републици Србији које није искључиво у мирнодопске сврхе.
Забрањено је обављање делатности без претходног одобрења које издаје
Директорат осим делатности изузетих у складу са овим законом.
Забрањен је промет и транспорт извора зрачења у Републици Србији без
прибављеног одобрења и дозволе које издаје Директорат.
Забрањене су све делатности које се односе на набавку или развој нуклеарног оружја, радиолошких дисперзионих уређаја или на друге немирнодопске употребе нуклеарних или радиоактивних материјала и са њима
повезаних технологија које се користе за производњу оружја за масовно
уништење, као и пружање помоћи другима у таквим активностима.
Забрањен је увоз радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
иностраног порекла на територију Републике Србије.
Забрањена је уградња и коришћење радиоактивних громобрана на територији Републике Србије.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

726

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Забрањена је уградња и коришћење јонизујућих детектора дима са извором јонизујућег зрачења у гасовитом стању или извором јонизујућег зрачења чији су продукти распада у гасовитом стању.
Забрањено је свако намерно додавање радиоактивних супстанци у производњи прехрамбених производа, хране за животиње, козметике, играчака
и личних украса и забрањује се увоз или извоз таквих производа.
Забрањено је стављање у промет потрошачких производа са уграђеним
радионуклидима ако њихова употреба није оправдана или не испуњава
критеријуме за изузимање од обавезе пријављивања.
Забрањено је намерно разблаживање радиоактивног материјала у сврху
испуњења услова за ослобађање од регулаторне контроле.
Забрана из става 10. овог члана се не односи на мешање материјала које се
одвија у производном процесу који не подразумева радиоактивна својства
материјала.
Забрањена је свака активација материјала коришћеног у играчкама и
личним украсима која у време пласирања на тржиште или израде има за
последицу повећање активности које се не може занемарити са становишта заштите од зрачења и забрањује се увоз или извоз таквих производа и
материјала.
Забрањена је делатност са затвореним изворима зрачења или њиховим
контејнерима који су механички оштећени, указују на могуће цурење или
су на било који други начин оштећени.
Забрањено је намерно разблаживање радиоактивног отпада у сврху ослобађања од регулаторне контроле.
Забрањено је истицати знак радиоактивности на било ком предмету или
месту на којем не постоји присуство извора зрачења.
Забрањено је обављање свих делатности које су забрањене другим посебним законима.
Значење израза
Члан 5
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) активација јесте процес претварања стабилног нуклида у радионуклид озрачивањем материјала у којем је тај нуклид садржан, честицама
или високоенергетским фотонима;
2) активност (А) јесте очекивана вредност броја прелаза у језгрима
атома из једног енергетског стања у друго у јединици времена;
3) апсорбована доза (Д) јесте енергија апсорбована по јединици масе;
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4) безбедносни догађај јесте било који догађај изазван противзаконитим или злонамерним чином који је усмерен према или укључује изворе
зрачења или повезана постројења и који има потенцијалне или стварне
последице по нуклеарну и радијациону сигурност и безбедност;
5) ванредни догађај јесте било који неочекивани догађај који доводи
или може да доведе до излагања појединца изнад одобрених нивоа излагања или до одступања услова рада од одобрених услова рада, укључујући
и догађаје који доводе или могу да доведу до случајног и непланираног
излагања и који има или може да има последице значајне са аспекта радијационе и нуклеарне сигурности или безбедности;
6) ванредни догађај предвиђен пројектним основима јесте ванредни
догађај који је у складу са успостављеним критеријумима пројектовања
узет у обзир приликом пројектовања нуклеарног постројења и у случају
његовог догађања су оштећење нуклеарног горива, где је то примењиво, и
могућност ослобађања радиоактивног материјала у оквиру одобрених
граница;
7) високоактивни затворени извор је затворени извор чија је активност једнака или већа од вредности коју прописује Директорат;
8) генератор зрачења јесте уређај који може да произведе јонизујуће
зрачење, као што су X - зраци, неутрони, електрони или друге наелектрисане честице;
9) грађевински материјал јесте било који грађевински производ који
се трајно може уградити у зграду или у њене делове и чије особине имају
утицај у погледу излагања јонизујућем зрачењу њених корисника;
10) граница излагања јесте вредност ефективне дозе или еквивалентне дозе у одређеном периоду која за појединца не сме бити прекорачена;
11) декомисија јесте скуп административних и техничких активности
које се спроводе у циљу ослобађања постројења, изузев постројења за
одлагање радиоактивног отпада, од даље регулаторне контроле;
12) деконтаминација јесте поступак уклањања или смањења нивоа
контаминације, који укључује и мере отклањања непосредне опасности
наступања контаминације, мере контроле даљег ширења контаминације,
изолацију и безбедно уклањање извора контаминације, као и радње везане за процену и анализу ризика наступања контаминације и процену и
анализу штете у животној средини услед контаминације;
13) делатност јесте људска активност која може да повећа излагање
појединаца зрачењу из извора зрачења, а којом се управља као ситуацијом
планираног излагања;
14) дијагностички референтни нивои јесу нивои дозе у делатностима
медицинске радиодијагностике или интервентне радиологије, или у случају радиофармацеутских препарата нивои активности, за типична испитивања група пацијената стандардне величине или стандардних фантома
за широко дефинисане врсте опреме;
15) догађај јесте свака нежељена ситуација узрокована људском грешком, отказом опреме, кваровима на структурама, системима и компо-
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нентама, као и одступање од процедура, одступање од нормалног погона и
безбедносни догађај;
16) дозвола је документ који издаје Директорат за појединачни промет или транспорт једног или више извора зрачења;
17) еквивалентна доза јесте апсорбована доза у ткиву или органу и
зависи од врсте зрачења;
18) ефективна доза јесте збир еквивалентних доза у свим ткивима и
органима тела од унутрашњег и спољашњег излагања;
19) заинтересована страна јесте лице или организација која може да
утиче, да буде под утицајем, или сматра да је под утицајем одлуке или активности;
20) затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада јесте
завршетак свих активности у одређеном временском тренутку након
смештања радиоактивног отпада у постројење за одлагање радиоактивног
отпада што укључује и завршне инжењерске и друге радове неопходне да
се постројење доведе у стање које обезбеђује дугорочну сигурност;
21) затворени извор јесте радиоактивни извор у којем је радиоактивни материјал трајно затворен у капсули или је уграђен у чврстом стању
ради спречавања ширења радиоактивних супстанци при нормалним
условима употребе;
22) заштита од јонизујућег зрачења подразумева законске, техничке, технолошке, грађевинске норме, правила и мере, хигијенске норме,
правила и мере професионалне сигурности и норме, правила и мере заштите животне средине којима се гарантује заштита људи и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења;
23) здравствени скрининг је процедура у којој се користи медицинска
радиолошка опрема за рану дијагностику у групама становништва изложеним ризику;
24) извоз јесте изношење, слање, односно испорука извора зрачења са
територије Републике Србије на територију друге државе или царинске
територије, у складу са царинским прописима Републике Србије;
25) извор зрачења јесте све што може да изазове излагање јонизујућем зрачењу, путем емисије или испуштања радиоактивног материјала;
26) изградња нуклеарног постројења јесте процес изградње, израде
и састављања структура, система и компонената нуклеарног постројења а
укључује извођење грађевинских радова, уградњу компонената и опреме,
конструисање мобилног постројења и извођење одговарајућих пратећих
тестова;
27) излагање јесте чин излагања или стање изложености јонизујућем
зрачењу емитованом ван тела (спољашње излагање) или унутар тела (унутрашње излагање);
28) излагање радону је излагање радионуклиду радон - 222 и производима његовог распада;
29) излагање становништва јесте излагање јонизујућем зрачењу појединаца, осим професионалног или медицинског излагања;
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30) изложени радник јесте лице које у оквиру делатности коју обавља
може да буде изложено на раду и које може примити дозе које су више од
прописаних граница излагања за становништво;
31) интегрисани систем менаџмента јесте скуп међусобно повезаних или међусобно делујућих елемената организације за успостављање
политика и циљева, као и процеса за остваривање тих циљева који интегрише све своје елементе, укључујући сигурност, здравље, животну средину, квалитет, људске и организационе факторе, друштвене и економске
елементе тако да сигурност није компромитована;
32) интервентна радиологија јесте коришћење техника добијања
слика X - зрацима како би се олакшало увођење и навођење уређаја у телу
у дијагностичке или терапијске сврхе;
33) ислужени извор (дисусед соурце) је затворени радиоактивни
извор који се више не користи или се не намерава користити за делатности за које је дато одобрење, али и даље захтева сигурно управљање;
34) испуштање подразумева дозвољено планирано и контролисано
ослобађање радиоактивног материјала у течном или гасовитом стању из
постројења, који подлежу регулаторној контроли, током обављања делатности у животну средину у границама које одобрава Директорат;
35) истрошено нуклеарно гориво јесте нуклеарно гориво које је озрачено у, и трајно уклоњено из, језгра нуклеарног реактора;
36) јонизујуће зрачење јесте енергија пренета у облику честица или
електромагнетних таласа таласне дужине 100 нм или мање (фреквенције
3×1015 Хз или веће) који могу директно или индиректно да производе јоне;
37) контаминација јесте непланирано и непожељно присуство радиоактивних супстанци, на површинама или унутар чврстих материјала,
течности или гасова (укључујући и људски организам);
38) контејнер јесте склоп компоненти које гарантују задржавање
затвореног извора и који није саставни део тог извора, а служи да заштити
извор током превоза и руковања;
39) контрола квалитета јесте скуп операција (програмирање, координисање, спровођење) намењених одржавању или побољшању квалитета који обухвата праћење, процену и одржавање на траженим нивоима
свих својстава опреме и рада која се могу дефинисати, мерити и контролисати и представља део осигурања квалитета;
40) контролисана зона јесте подручје којем је приступ контролисан а
које подлеже посебним правилима за потребе заштите од јонизујућег зрачења или спречавања ширења радиоактивне контаминације;
41) лекар који упућује јесте доктор медицине, стоматолог или други
здравствени радник који има право да упути појединце на медицинске
радиолошке процедуре одговорном лекару;
42) лице на обуци јесте лице које се оспособљава или подучава ради
стицања посебне вештине;
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43) лице одговорно за заштиту од јонизујућег зрачења јесте лице
које је обучено, оспособљено и одговорно за спровођење мера заштите од
јонизујућег зрачења у делатности која се обавља;
44) лиценца јесте писани акт који издаје Директорат за обављање радијационе делатности умереног и високог ризика и нуклеарне активности
у складу са условима прописаним тим документом;
45) локалитет нуклеарног постројења јесте ограничено подручје на
локацији на коме се налази нуклеарно постројење, које проглашава Влада,
које је у директној функционалној вези са нуклеарним постројењем, обухвата све друге повезане објекте и постројења и за које носилац лиценце
има примарну одговорност;
46) материјал ван регулаторне контроле јесте било који нуклеарни
или радиоактивни материјал над којим је регулаторна контрола прекинута из било ког разлога, није успешно остварена или није ни успостављена;
47) медицинска радиолошка процедура јесте било која процедура која
доводи до медицинског излагања;
48) медицински физичар јесте запослено лице које ради у клиничком
окружењу са специјалистичким образовањем и обуком у трајању од најмање три године, компетентно да ради самостално у једној области примене извора зрачења у медицинске сврхе и то радиотерапији, нуклеарној
медицини или дијагностичкој радиологији;
49) медицинско излагање јесте излагање пацијената или појединаца
без симптома болести током медицинског или стоматолошког дијагностичког поступка или лечења, у корист њиховог здравља, као и излагање
неговатеља и лица која помажу пацијентима и волонтера у медицинском
и биомедицинском истраживању;
50) међународни стандард јесте стандард међународних организација и удружења у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
51) мере заштите јесу мере, осим мера ремедијације, које се предузимају ради избегавања или смањивања доза које се могу примити у ситуацији ванредног излагања или ситуацији постојећег излагања;
52) мере ремедијације јесу мере уклањања извора зрачења или смањивање његове величине (у смислу активности или количине) или прекид путева излагања или смањивање њиховог утицаја како би се избегле
или смањиле дозе које би у супротном могле бити примљене у ситуацији
постојећег излагања;
53) мере физичко-техничке заштите јесу мере заштите које укључују људство, техничка средства и заштитне структуре које се користе за
спречавање безбедносног догађаја;
54) мобилно постројење за обраду радиоактивног отпада јесте
покретно постројење за карактеризацију и обраду радиоактивног отпада
на локацији на којој отпад настаје, које није трајно везано за подлогу или
објекат и може се премештати, укључујући и мобилно постројење које се
користи за спровођење мера ремедијације;
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55) могуће излагање јесте излагање које се не може са сигурношћу очекивати, а може настати услед догађаја или следа догађаја за које постоји
вероватноћа да ће се догодити, укључујући и квар на опреми и грешке у
руковању;
56) мониторинг радиоактивности животне средине јесте мерење
доза зрачења услед присуства радиоактивних супстанци у животној средини или мерење концентрације радионуклида у узорцима из животне
средине;
57) надгледана зона јесте подручје које се надзире ради заштите од
јонизујућег зрачења;
58) напуштени извор ("орпхан соурце") јесте радиоактивни извор који није под регулаторном контролом зато што никада није био под регулаторном контролом или зато што је напуштен, изгубљен или загубљен од
стране власника или држаоца, украден од власника или држаоца или на
друге начине пренесен без одговарајућег одобрења;
59) неговатељи и лица која помажу јесу лица која свесно и својевољно пристају на излагање јонизујућем зрачењу помажући, осим у оквиру
свог посла, у подршци и пружању помоћи појединцима који се налазе у
ситуацији, или су прошли, медицинско излагање;
60) немедицинско излагање јесте свако намерно излагање јонизујућем зрачењу људи за потребе снимања чија сврха није корист здрављу
појединца који је изложен;
61) непланско излагање значи медицинско излагање које се знатно
разликује од планираног медицинског излагања за предвиђену сврху;
62) ниво изузимања јесте вредност коју прописује Директорат изражена у смислу специфичне активности или укупне активности при којој
или испод које извор зрачења не подлеже пријављивању или одобравању;
63) нивои ослобађања ("цлеаранце") јесу вредности специфичних активности до, или испод, којих материјали, настали из било које делатности која подлеже обавези пријављивања или добијања одобрења, могу
бити ослобођени од даље регулаторне контроле;
64) нормално излагање јесте излагање за које се очекује да се догоди
током обављања делатности и предвиђених оперативних догађаја;
65) носилац лиценце јесте правно лице или предузетник којем је издато решење за обављање радијационе делатности умереног ризика, радијационе делатности високог ризика и нуклеарне активности;
66) носилац овлашћења јесте правно лице којем је издато овлашћење
за обављање послова заштите од јонизујућег зрачења;
67) носилац одобрења јесте правно лице или предузетник које је носилац регистрације или носилац лиценце;
68) носилац регистрације јесте правно лице или предузетник којем је
издато решење за обављање радијационе делатности ниског ризика;
69) нуклеарна или радиолошка ванредна ситуација јесте ситуација
која може да настане као последица ванредног догађаја или другог неочекиваног догађаја, људске грешке, отказа опреме и друге неправилности,
укључујући и злонамерно дело, који укључују изворе зрачења, и захтевају
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брзо деловање ради ублажавања озбиљних штетних последица по људско
здравље и радијациону и нуклеарну сигурност, квалитет живота, имовину
или животну средину, или она опасност која може да доведе до таквих
озбиљних штетних последица;
70) нуклеарна сигурност јесте скуп мера које се предузимају ради
постизања одговарајућих услова за обављање нуклеарне активности,
спречавање ванредног догађаја и ублажавање његових последица у циљу
заштите радника, становништва и животне средине од штетног утицаја
јонизујућег зрачења у нуклеарним постројењима;
71) нуклеарне активности јесу фазе животног века нуклеарног постројења и то: одређивање локације, пројектовање, изградња, пробни рад и
рад нуклеарног постројења, декомисија нуклеарног постројења осим постројења за одлагање радиоактивног отпада и затварање постројења за
одлагање радиоактивног отпада;
72) нуклеарни материјал јесте уранијум који садржи мешавину изотопа каква се јавља у природи; уранијум са концентрацијом изотопа 235
мањом него у природи; торијум; било који од претходно наведених материјала у форми метала, легуре, хемијског једињења или концентрата и
концентрат руде уранијума, плутонијум; уранијум - 233; уранијум обогаћен изотопима 235 или 233; било који материјал који садржи један или
више претходно наведених материјала;
73) нуклеарно постројење јесте објекат, постројење, или неколико
функционално повезаних постројења која су смештена на истом локалитету и којима управља исто лице, за прераду или обогаћење нуклеарног
материјала, постројење за производњу нуклеарног горива за истраживачки нуклеарни реактор, истраживачки нуклеарни реактор, постројење за
управљање истрошеним нуклеарним горивом из истраживачког нуклеарног реактора и постројење за управљање радиоактивним отпадом;
74) обрада радиоактивног отпада јесте хемијски или физички
поступак који се врши на радиоактивном отпаду у циљу унапређења сигурности и економичности управљања радиоактивним отпадом смањењем запремине, уклањањем радионуклида и променом састава и структуре материјала;
75) ограничење дозе јесте ограничење које представља могућу горњу
границу за појединачне дозе, а користи се за дефинисање више разматраних опција у поступку оптимизације за извор зрачења у ситуацији планираног излагања;
76) одговорни лекар је доктор медицине, стоматолог или други здравствени радник који има право да преузима клиничку одговорност за појединачно медицинско излагање у складу са прописима;
77) одлагање јесте смештање радиоактивног отпада, ислужених извора или истрошеног нуклеарног горива у постројење за одлагање без намере поновног изношења;
78) одобрење јесте регистрација или лиценцирање делатности;
79) одређивање локације нуклеарног постројења јесу све активности
предузете у циљу одређивања локације погодне за изградњу нуклеарног
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постројења, које укључују израду одговарајућих процена, дефинисање
пројектних основа, идентификацију потенцијалних локација за изградњу
нуклеарног постројења и крајњи избор локације погодне за изградњу
нуклеарног постројења са становишта радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и других фактора који могу да утичу на крајњи избор;
80) одступање од нормалног погона јесте оперативни поступак који
одступа од планираног обављања делатности за који се очекује да се деси
макар једном током радног века постројења, а који, с обзиром на одговарајуће пројектоване мере не доводи до оштећења структура, система и
компонената од значаја за сигурност при чему значајно не угрожава сигурност или не доводи до услова за појаву ванредног догађаја;
81) осигурање квалитета јесу све планиране и систематске радње
потребне за пружање одговарајуће гаранције да ће структура, систем,
компонента или процедура функционисати на задовољавајући начин у
складу са стандардима;
82) план за деловање у случају нуклеарне или радиолошке ванредне
ситуације јесте документ који описује све активности које је потребно
спровести пре, у току и након нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације у циљу адекватног одговора на ситуацију ванредног излагања;
83) план безбедности јесте план којим се дефинишу обим, циљеви и
мере безбедности извора зрачења и повезаних објеката, на основу процене
ризика;
84) повезана постројења јесу постројења у којима се извори зрачења
производе, обрађују, прерађују, користе, складиште или одлажу као и други физички и функционално повезани објекти и постројења;
85) повезане активности јесу поседовање, производња, обрада, прерада, коришћење, руковање, складиштење, одлагање или транспорт извора зрачења;
86) постројења јесу радијациона постројења и нуклеарна постројења;
87) постројење за одлагање јесте објекат чија примарна сврха јесте
одлагање радиоактивног отпада, ислужених извора или истрошеног
нуклеарног горива;
88) постројење за управљање истрошеним нуклеарним горивом јесте свако постројење чија је основна намена управљање истрошеним
нуклеарним горивом;
89) постројење за управљање радиоактивним отпадом јесте свако
постројење чија је основна намена управљање радиоактивним отпадом
као и мобилно постројење за обраду радиоактивног отпада;
90) потврда о упису у евиденцију јесте писани документ који Директорат издаје правном лицу или предузетнику који обавља делатност за
коју није потребно прибавити одобрење;
91) потрошачки производ јесте уређај или роба у коју су намерно
уграђени један или више радионуклида или су произведени активацијом
или који стварају јонизујуће зрачење и који се могу продати или учинити
доступнима појединцима без посебног надзора или регулаторне контроле
након продаје;
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92) прерада истрошеног нуклеарног горива јесте процес чија је сврха
издвајање фисилног или оплодног материјала из истрошеног нуклеарног
горива за даљу употребу;
93) прерада радиоактивног материјала јесте хемијски или физички
поступак који се врши на радиоактивним материјалима укључујући рециклирање извора, експлоатацију, конверзију, обогаћивање фисилног или
оплодног нуклеарног материјала као и прераду истрошеног нуклеарног
горива;
94) привремено чување радиоактивног отпада јесте одобрено привремено смештање радиоактивног отпада у наменско спремиште до предаје на складиштење, обраду или одлагање;
95) пријављивање јесте достављање обавештења Директорату у форми писаног документа о намери вршења делатности;
96) примена нуклеарног материјала у ненуклеарне сврхе јесте коришћење нуклеарног материјала у активностима које не припадају нуклеарном горивном циклусу и у којима се нуклеарни материјал не користи за
постизање критичности и одржавање фисионе реакције;
97) природни радиоактивни материјал јесте радиоактивни материјал који не садржи значајне количине радионуклида осим оних који су
природног порекла;
98) пројектне основе јесу скуп услова и догађаја који се изричито узимају у обзир код пројектовања нуклеарног постројења, укључујући модификације, у складу са успостављеним критеријумима, под којима
нуклеарно постројење ради без прекорачења одобрених ограничења при
планираном раду система који обезбеђују сигурност;
99) промет извора зрачења јесте скуп свих основних и пратећих
пословних активности у вези са увозом, извозом и транзитом извора зрачења;
100) професионално излагање јесте излагање радника, лица на обуци
или на школовању током њиховог рада са изворима зрачења;
101) професионално излагање у случају нуклеарне или радиолошке
ванредне ситуације јесте излагање којем је изложен радник у нуклеарној
или радиолошкој ванредној ситуацији;
102) процена основне безбедносне угрожености јесте акт у ком су
означени и описани потенцијални инсајдери и спољни нападачи на радиоактивне и нуклеарне материјале и повезана постројења и делатности,
укључујући и транспорт материјала, и њихове карактеристике на основу
којих се систем безбедности пројектује и процењује;
103) радијациона и нуклеарна безбедност јесте спречавање, откривање и одговор на случајеве крађе, саботаже, неовлашћеног приступа,
илегалног транспорта, злоупотребе или других кривичних дела која укључују нуклеарни или радиоактивни материјал као и повезана постројења и делатности;
104) радијациона постројења јесу постројења, осим нуклеарних постројења, у којима се налази један или више извора зрачења чији је радија-
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циони ризик такав да може довести до излагања изложених радника и
појединца, становништва и животне средине изнад прописаних граница;
105) радијациона сигурност јесте скуп прописаних организационих и
техничко-технолошких мера којима се обезбеђују оптимално планирано
излагање и оптимални ризик од могућег излагања јонизујућем зрачењу
услед коришћења извора зрачења, укључујући и мере заштите од зрачења,
мере спречавања ванредног догађаја и мере санирања последица ванредног догађаја уколико до њега дође;
106) радијациони ризик јесте штетни утицај на здравље људи или
вероватноћа да ће доћи до штетних утицаја услед излагања јонизујућем
зрачењу или било који ризик који је директна последица излагања јонизујућем зрачењу или присуства радиоактивних супстанци;
107) радиоактивна супстанца јесте свака супстанца која садржи један или више радионуклида чија се активност или специфична активност
не може занемарити са становишта заштите од јонизујућег зрачења;
108) радиоактивни извор јесте извор зрачења који садржи радиоактивни материјал у сврху коришћења његове радиоактивности;
109) радиоактивни материјал јесте материјал који садржи радиоактивне супстанце;
110) радиоактивни отпад јесте радиоактивни материјал у гасовитом,
течном или чврстом стању чија даља употреба није планирана ни предвиђена;
111) радиодијагностика јесте ин-виво дијагностичка нуклеарна медицина, медицинска дијагностичка радиологија која користи јонизујуће
зрачење и стоматолошка радиологија;
112) радник у нуклеарној или радиолошкој ванредној ситуацији јесте
свако лице које има јасно дефинисану улогу у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације а које може бити изложено зрачењу приликом предузимања мера у случају нуклеарне или радиолошке ванредне
ситуације;
113) радон јесте радионуклид радон - 222 и производи његовог распада;
114) регистрација јесте писани акт који издаје Директорат правном
лицу или предузетнику ради обављања радијационе делатности ниског
ризика у складу са условима прописаним тим документом;
115) регулаторна контрола јесте контрола коју спроводи Директорат
у складу са одредбама овог закона које се односе на обављање делатности,
послове заштите од јонизујућег зрачења и радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност;
116) репрезентативно лице јесте појединац који прими дозу репрезентативну за више изложених појединаца у становништву, осим појединаца који имају екстремне или ретке навике;
117) референтни ниво јесте ниво ефективне дозе или еквивалентне
дозе или специфичне активности у ситуацији ванредног или постојећег
излагања, изнад којег се такво излагање сматра недопустивим, чак и када
није реч о граници која не може да се пређе;
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118) саботажа јесте било који намерни чин усмерен према или који
укључује радиоактивни и нуклеарни материјал приликом њиховог коришћења, складиштења или транспорта као и повезана постројења, којим
би се директно или индиректно могли угрозити здравље и сигурност радника, становништва или животне средине услед излагања зрачењу или
испуштања радиоактивних супстанци;
119) систем управљања нуклеарном или радиолошком ванредном
ситуацијом јесте правни или административни оквир којим се утврђују
надлежности за припремљеност и одговор у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације и надлежности у процесу доношења одлука;
120) ситуација ванредног излагања јесте излагање услед нуклеарне
или радиолошке ванредне ситуације;
121) ситуација планираног излагања јесте ситуација излагања која
настаје услед планираног коришћења извора зрачења или услед људске
активности којом се мења пут излагања, што може да узрокује излагање
или потенцијално излагање људи или животне средине а може обухватити нормална излагања и потенцијална излагања;
122) ситуација постојећег излагања јесте ситуација излагања која
већ постоји када треба донети одлуку о њеном контролисању и која не
захтева или више не захтева предузимање хитних мера;
123) складиште јесте објекат за складиштење радиоактивног отпада,
ислужених извора или истрошеног нуклеарног горива са намером поновног изношења ради обраде, прераде или одлагања, ослобађања од регулаторне контроле, извоза, рециклаже и поновне употребе у одобреној делатности;
124) складиштење јесте привремено држање извора зрачења, истрошеног нуклеарног горива или радиоактивног отпада у складишту;
125) служба за дозиметрију јесте организациона јединица (орган
или појединац) која обавља послове контроле мерне опреме, очитавања
или тумачења мерних резултата, мерења радиоактивности у људском телу
или биолошким узорцима као и процену доза, а чији је рад одобрио Директорат;
126) служба медицине рада јесте здравствена установа коју је министарство надлежно за здравље овластило за обављање послова радиолошке здравствене заштите;
127) спољни радник јесте сваки изложени радник који није запослен
код правног лица које обавља делатности, али врши активности у надгледаним и контролисаним зонама, укључујући и лица на обуци и лица на
школовању;
128) спремиште јесте наменски објекат или просторија за привремено чување радиоактивног отпада, ислужених извора или истрошеног
нуклеарног горива код носиоца одобрења;
129) структуре, системи и компоненте јесу сви елементи постројења који доприносе сигурности изузев људских фактора, при чему се под
структурама подразумевају сви пасивни елементи постројења, под систе-
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мима скупови компонената састављени на такав начин да обављају одређену функцију, а под компонентама појединачни елементи система;
130) стручњак из области заштите од јонизујућег зрачења јесте
лице које има знање и искуство и оспособљено је за давање савета у вези
са заштитом од јонизујућег зрачења и који поседује сертификат Директората;
131) стручњак из области медицинске физике јесте лице које има
знање и искуство и оспособљено је да делује или даје савете који се односе
на питања у вези са применом јонизујућег зрачења у медицини и који поседује сертификат Директората;
132) тешки услови јесу услови који су тежи од услова ванредног догађаја предвиђеног пројектном основом који могу бити изазвани вишеструким кваровима, као што је потпуни губитак свих нивоа сигурносног
система или мало вероватним догађајем;
133) транзит јесте прелазак извора зрачења преко царинске територије Републике Србије, у складу са царинским прописима Републике
Србије;
134) увоз јесте уношење, допремање, односно испорука извора зрачења са територије друге државе или царинске територије на територију
Републике Србије, у складу са царинским прописима Републике Србије;
135) управљање истрошеним нуклеарним горивом јесу активности
складиштења, прераде и одлагања истрошеног нуклеарног горива, изузев
транспорта истрошеног нуклеарног горива ван локалитета;
136) управљање радиоактивним отпадом јесу активности складиштења, обраде и одлагања радиоактивног отпада, изузев транспорта радиоактивног отпада ван локалитета;
137) уранијум обогаћен изотопима 235 или 233 јесте уранијум који
садржи изотопе 235 или 233 или оба, у количини толикој да је изотопски
однос збира тих изотопа и изотопа 238 већи од односа изотопа 235 и изотопа 238 који се јавља у природи;
138) централно складиште јесте складиште радиоактивног отпада,
ислужених извора или истрошеног нуклеарног горива насталих на територији Републике Србије за потребе целокупне територије Републике
Србије.
II СТРАТЕГИЈЕ РАДИЈАЦИОНЕ И НУКЛЕАРНЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ
Врсте стратегија
Члан 6
Ради обезбеђења услова за спровођење политике у области радијационе и
нуклеарне сигурности и безбедности и политике управљања истрошеним
горивом и радиоактивним отпадом у Републици Србији, доносе се следећи стратешки документи:
1) Стратегија радијационе и нуклеарне сигурности;
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2) Стратегија управљања истрошеним горивом и радиоактивним отпадом;
3) Стратегија радијационе и нуклеарне безбедности и
4) Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања.
Стратегије из става 1. овог члана дугорочно одређују и усмеравају правце
деловања у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности,
одређују мере за унапређивање управљања истрошеним горивом и радиоактивним отпадом, у складу са међународним стандардима и принципима
у овој области као и преузетим међународним обавезама.
Стратегије из става 1. овог члана доноси Влада за период од седам година.
Стратегије из става 1. овог члана припрема и предлаже Директорат у сарадњи са министарствима надлежним за послове заштите животне средине, здравља, науке, одбране, ванредне ситуације и другим заинтересованим органима и организацијама.
Стратегије се објављују у "Службеном гласнику Републике Србије".
Извештај о спровођењу стратегија припрема Директорат и подноси Влади
најмање једанпут годишње.
Садржина стратегија
Члан 7
Стратегије из члана 6. овог закона, садрже:
1) жељено стање чијем достизању доприноси постизање општих и посебних циљева;
2) анализу и оцену постојећег стања;
3) опште и посебне циљеве и јасне временске оквире за њихово остваривање;
4) мере за постизање општих и посебних циљева;
5) кључне показатеље учинка;
6) институционални оквир, план за праћење спровођења и институције
одговорне за праћење спровођења стратегије;
7) акционе планове за спровођење стратегија.
Акциони планови
Члан 8
Саставни део стратегија из члана 6. овог закона су акциони планови за
њихово спровођење.
Акциони планови садрже мере за постизање општих и посебних циљева
које дефинише стратегија.
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Директорат редовно врши ревизију и предлаже Влади измене и допуне
акционих планова из става 1. овог члана, узимајући у обзир напредак у
области науке и технике, као и препоруке, искуства и добру праксу из
одговарајућих прегледа, процена и анализа предвиђених међународним
конвенцијама или другим правним инструментима којима је Република
Србија приступила или којих се придржава.
Директорат покреће иницијативу за отпочињање и реализацију истраживачких и развојних активности у циљу реализације акционих планова из
става 1. овог члана, и у циљу стицања, одржавања и даљег развоја неопходних знања и вештина.
Стратегија радијационе и нуклеарне сигурности
Члан 9
Стратегија радијационе и нуклеарне сигурности доноси се у циљу достизања основних принципа радијационе и нуклеарне сигурности, као и
основних и посебних циљева радијационе и нуклеарне сигурности, у складу са овим законом.
У области радијационе сигурности стратегијом се дефинише правац развоја и усмеравају активности релевантних институција у области заштите
од јонизујућег зрачења ради успостављања, одржавања и побољшања
система заштите од јонизујућег зрачења.
Овом стратегијом се обавезно одређује начин примене мере нуклеарне
сигурности у циљу одговорног и сигурног управљања нуклеарним постројењима.
Стратегија радијационе и нуклеарне сигурности садржи:
1) опште и посебне циљеве радијационе и нуклеарне сигурности и јасне
временске оквире за њихово достизање;
2) међународне уговоре и споразуме у области радијационе и нуклеарне
сигурности закључене са другим државама, уколико такви постоје;
3) правни, регулаторни и институционални оквир којим се обезбеђује радијациона и нуклеарна сигурност;
4) потребе за људским и финансијским ресурсима као и механизме за њихово обезбеђивање;
5) истраживачке и развојне активности неопходне за одржање нивоа и
унапређење радијационе и нуклеарне сигурности;
6) социјално - економске чиниоце;
7) механизме успостављања сигурносне културе;
8) подизање општег нивоа заштите од јонизујућег зрачења очувањем већ
успостављених механизама у овој области као и увођење специфичних
активности, као што су процена дозе за популацију у Републици Србији,
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оцена могућих потенцијалних ефеката јонизујућег зрачења и идентификација мера неопходних за оптимизацију заштите од јонизујућег зрачења
у различитим областима;
9) идентификацију могућих потенцијалних извора зрачења ван регулаторне контроле и механизме за њихово увођење у регулаторну контролу;
10) подизање свести о идентификовању, брзом успостављању или поновном успостављању контроле над напуштеним изворима;
11) идентификацију постојећих нуклеарних постројења у Републици Србији, укључујући и њихове карактеристике, тренутну фазу животног века,
тренутну и планирану употребу и планове за будућност;
12) планове за декомисију радијационих и нуклеарних постројења, укључујући и средства неопходна за чување података о постројењима у дужем
временском периоду;
13) одговорност за примену стратегије и кључне показатеље оствареног
учинка и напредовања у примени;
14) начин и рокове извештавања о реализацији стратегије.
Стратегија управљања истрошеним горивом и радиоактивним отпадом
Члан 10
Стратегија управљања истрошеним горивом и радиоактивним отпадом се
доноси у циљу планирања спровођења принципа одговорног и сигурног
управљања истрошеним горивом и радиоактивним отпадом садржи:
1) преглед, анализу и оцену стања у управљању истрошеним горивом и
радиоактивним отпадом;
2) основне принципе сигурности управљања истрошеним горивом и
управљања радиоактивним отпадом у складу са законом;
3) опште циљеве и основне принципе дефинисане законом у погледу
управљања истрошеним горивом и радиоактивним отпадом;
4) значајне смернице и јасне временске оквире за њихово остваривање у
оквиру циљева националне стратегије;
5) инвентар истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада и
процене за њихову количину у будућности, укључујући и ону из декомисије, чиме се јасно указује на локацију и количину радиоактивног отпада и
истрошеног горива у складу са одговарајућом класификацијом радиоактивног отпада;
6) планове и техничка решења за управљање радиоактивним отпадом и
истрошеним горивом од њиховог настанка до одлагања;
7) планове за постројења за одлагање за период после затварања, укључујући и период током којег се одржава одговарајућа контрола и средства
неопходна за чување података о постројењу у дужем временском периоду;
8) истраживачке и развојне активности неопходне у примени решења за
управљање истрошеним горивом и радиоактивним отпадом;
9) одговорност за примену националне стратегије и кључне показатеље
оствареног учинка и напредовања у примени;
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10) процену трошкова и временски оквир реализације стратегије као и
претпоставке на којима се ова процена заснива;
11) финансијски план и програм стратегије;
12) средства и мере које су неопходне како би информације биле доступне
радницима и становништву и како би се обезбедила њихова пуна укљученост у процес доношења одлука;
13) споразуме закључене са другим државама, уколико постоје, о управљању истрошеним нуклеарним горивом и радиоактивним отпадом, укључујући и оне о употреби постројења за одлагање радиоактивног отпада и
14) начин и рокови извештавања о реализацији стратегије.
Стратегија радијационе и нуклеарне безбедности
Члан 11
Стратегија радијационе и нуклеарне безбедности се доноси у циљу развоја
националног оквира радијационе и нуклеарне безбедности, планирања и
примене мера за спречавање злонамерне и противзаконите употребе
извора зрачења, који могу имати штетне последице по здравље људи, имовину и животну средину, као и у циљу испуњавања обавеза из потврђених међународних аката. Стратегија из става 1. овог члана садржи:
1) обавезе и одговорности свих институција Републике Србије надлежних
за послове безбедности;
2) смернице за израду планова за спречавање, детекцију и одговор у случају безбедносног догађаја који укључује радиоактивне и нуклеарне материјале;
3) смернице за идентификацију и процену могућих претњи по радијациону и нуклеарну безбедност;
4) идентификацију могућих мета и нежељених последица у случају безбедносног догађаја;
5) планове за континуирано одржавање и унапређење националног оквира радијационе и нуклеарне безбедности;
6) планове за континуирано одржавање и унапређење капацитета за
спречавање, детекцију и одговор на безбедносни догађај;
7) планове за континуирано праћење и ревизију законодавног оквира у
области радијационе и нуклеарне безбедности;
8) планове за развој људских ресурса у области радијационе и нуклеарне
безбедности;
9) смернице у вези са међународном сарадњом у случају безбедносног
догађаја, а у складу са важећим законима и закљученим међународним
споразумима.
Стратегија из става 1. овог члана се доноси у складу са другим националним стратегијама које се односе на општу безбедност.
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Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања
Члан 12
Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања одређује правце
деловања као и дугорочне планове и циљеве управљања, сразмерно проценама ризика као и делотворним ефектима спроведених мера заштите
од јонизујућег зрачења у свакој ситуацији постојећег излагања.
Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања подразумева свеобухватну анализу, утврђивање референтних нивоа за изложене раднике,
репрезентативно лице, појединце и становништво уз процену примене
регулаторне контроле на ситуацију постојећег излагања.
Стратегија управљања ситуацијама постојећег излагања садржи:
1) преглед, анализу и оцену доступних података у циљу процене излагања
за сваку препознату ситуацију;
2) дефинисање свих параметара који се могу користити као посебни показатељи изложености радника, репрезентативног лица, појединца и становништва као и животне средине услед утицаја јонизујућег зрачења;
3) истраживачке, развојне и показне активности неопходне за примену
решења за управљање ситуацијом постојећег излагања;
4) успостављање референтних нивоа за изложене раднике, репрезентативно лице, појединца и становништво за сваку ситуацију постојећег излагања;
5) односе са јавношћу у циљу подизања свести појединца и становништва,
информисања локалних доносилаца одлука, правних лица или предузетника, као и радника о елементима ризика од излагања у оквиру ситуације
постојећег излагања;
6) смернице о начинима и могућим методама и средствима за мерење као
и смернице које се односе на примену мера за санацију, сходно врсти ситуације;
7) поделу институционалних надлежности, механизме међуинституционалне координације, као и доступне ресурсе за спровођење акционог плана;
8) планове и временске оквире за преиспитивање акционог плана;
9) прописивање критеријума за сертификовање служби, као и критеријуме неопходних мерења које је потребно спровести у оквиру поступка санације;
10) обезбеђивање финансијских средстава као подршка мерењима која се
спроводе и методама санације у ситуацијама постојећег излагања где је
процењен висок степен угрожености појединца и становништва од штетног утицаја јонизујућег зрачења;
11) дугорочне циљеве у погледу смањења ризика од штетног утицаја јонизујућег зрачења по здравље појединца и становништва, као и животне
средине.
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III ДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И
БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ
Оснивање Директората
Члан 13
Ради обезбеђивања услова за стручно и ефикасно вршење регулаторне
контроле делатности уређених овим законом, оснива се Директорат за
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, као самостално и
функционално независно регулаторно тело које врши регулаторне, стручне и са њим повезане извршне послове у области радијационе и нуклеарне
сигурности и безбедности, у складу са законом.
Положај Директората
Члан 14
За обављање послова из своје надлежности Директорат за свој рад одговара Влади Републике Србије.
Директорат има својство правног лица.
Седиште Директората је у Београду.
Унутрашње уређење, делокруг и начин рада, начин планирања, обављања
послова и друга питања од значаја за рад Директората ближе се уређују
Статутом Директората и другим општим актима у складу са законом.
Органи Директората
Члан 15
Органи Директората су Одбор и директор, које именује Влада.
Услови за именовање члана Одбора и послови Одбора
Члан 16
За члана Одбора Директората може да буде именовано лице:
1) које је држављанин Републике Србије и има пребивалиште на територији Републике Србије;
2) које је стекло високо образовање;
3) које није осуђивано за извршење кривичног дела које га чини недостојним за обављање ове функције.
Одбор Директората:
1) припрема нацрте стратегија прописане овим законом;
2) усваја програме и планове прописане овим законом;
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3) доноси Статут Директората;
4) усваја годишњи програм рада;
5) усваја Финансијски план;
6) прати, оцењује и даје предлоге директору за унапређење радијационе и
нуклеарне сигурности и безбедности;
7) прати развој области од значаја за радијациону и нуклеарну сигурност и
безбедност и управљање радиоактивним отпадом у свету и подстиче
трансфер знања;
8) прати примену и предлаже измене и допуне прописа из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и управљања радиоактивним отпадом;
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању;
10) учествује у припреми годишњег извештаја о спровођењу мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и управљања радиоактивним отпадом;
11) предлаже мере санације у ванредним догађајима;
12) доноси опште акте утврђене Статутом;
13) доноси пословник о свом раду;
14) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Мандат члана Одбора Директората
Члан 17
Члан Одбора Директората именује се на пет година и може поново бити
именован још два пута.
Члан Одбора Директората може да буде разрешен са функције одлуком
Владе, ако несавесно врши функцију члана Одбора, или ако буде осуђен за
кривично дело које га чини недостојним функције члана Одбора.
Члану Одбора престаје функција истеком мандата, оставком, ако је због
болести, на основу налаза надлежне здравствене установе, трајно неспособан за вршење функције и разрешењем.
Услови за избор директора
Члан 18
За директора може да буде изабрано лице које:
1) има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничкотехнолошких или друштвених наука економског или правног смера;
2) има радно искуство од најмање пет година на пословима из делокруга
рада Директората, или најмање десет година на руководећим положајима;
3) има организационе и управљачке способности;
4) није осуђивано за извршење кривичног дела које га чини недостојним
за обављање ове функције.
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Мандат и послови директора
Члан 19
Директор Директората именује се на пет година и може поново бити именован још два пута.
Директор може да буде разрешен са функције одлуком Владе, ако несавесно врши функцију директора, или ако буде осуђен за кривично дело које
га чини недостојним функције директора.
Директору престаје функција истеком мандата, оставком, ако је због болести, на основу налаза надлежне здравствене установе, трајно неспособан
за вршење функције и разрешењем.
Директор има право на накнаду плате у трајању од три месеца од дана
када му је престала функција у висини плате коју је имао на дан престанка
функције.
Право на накнаду плате из става 4. овог члана престаје пре рока од три
месеца ако бивши директор заснује радни однос или стекне право на пензију.
Директор Директората:
1) заступа и представља Директорат;
2) организује рад и руководи радом Директората;
3) предлаже акте које доноси Одбор;
4) извршава одлуке Одбора и предузима мере за њихово спровођење;
5) стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање
финансијским средствима и имовином Директората;
6) доноси правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места;
7) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Директорату;
8) доноси управне акте у складу са овим законом;
9) врши и друге послове утврђене законом и Статутом.
Људски и финансијски ресурси
Члан 20
Средства за рад и функционисање Директората обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Директората, из прихода који Директорат
оствари обављањем послова из своје надлежности, донација, прилога и
других извора у складу са законом.
Директорат самостално располаже средствима из става 1. овог члана, у
складу са законом.
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Директорат запошљава одговарајући број лица са квалификацијама,
искуством и стручним знањем неопходним за испуњавање обавеза.
За потребе регулаторних функција, Директорат може да користи спољне
ресурсе.
Директорат обезбеђује обуку запослених у Директорату у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и за потребе спремности
за деловање у случају ванредног догађаја.
На права, обавезе и одговорности запослених у Директорату примењују се
прописи којима се уређују радни односи, општи акти Директората и уговор о раду.
Самопроцена Директората у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности
Члан 21
Директорат најмање једном у десет година организује оцену усаглашености националног законодавног, регулаторног и институционалног оквира
са међународним стандардима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности као и управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом.
Оцена усаглашености из става 1. овог члана организује се позивањем
посматрачких група других земаља у релевантној области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности и других области мирнодопске употребе
нуклеарне енергије које Директорат предлаже Влади.
Директорат обезбеђује предузимање одговарајућих додатних и пратећих
мера на основу релевантних налаза који произилазе из оцене других земаља и међународних организација.
Директорат обезбеђује објављивање одговарајућих извештаја у вези са
оценом из става 3. овог члана и његових закључака када резултати буду
доступни.
Директорат предлаже Влади позивање одговарајућих међународних
посматрачких група без одлагања, у случају нуклеарне или радиолошке
ванредне ситуације која би захтевала спровођење мера заштите изван локалитета или мера заштите за становништво уопште.
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Послови Директората
Члан 22
Директорат:
1) припрема нацрте стратегија и акционе планове за њихово спровођење из чл. 6. и 8. овог закона;
2) припрема предлоге прописа које доноси Влада у складу са овим законом;
3) доноси правилнике и друге прописе и упутства у складу са овим законом;
4) доноси Програм мониторинга радиоактивности у животној средини, прати ниво радиоактивности, његове промене, процењује његов утицај
на становништво и животну средину, даје упутства о примени одговарајућих мера, прати њихово спровођење и објављује годишњи извештај о нивоу излагања становништва јонизујућем зрачењу у Републици Србији;
5) припрема предлог Плана деловања у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације;
6) прописује мере за заштиту појединаца, становништва и животне
средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења;
7) прописује услове за заштиту од повећаног излагања радника, појединаца и становништва зрачењу од природних радиоактивних материјала;
8) доноси решења о издавању, суспензији или одузимању одобрења за
обављање делатности, одобрења за коришћење извора зрачења,
овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења, дозволе
за промет извора зрачења и дозволе за транспорт опасне робе класе 7
АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје), као и о изузимању од обавезе
прибављања одобрења у складу са овим законом;
9) издаје, суспендује или одузима сертификате у складу са овим законом;
10) издаје потврде о упису у евиденцију и брисању из евиденције
извора зрачења;
11) прописује критеријуме за изузимање од обавезе пријављивања;
12) прописује критеријуме за ослобађање од регулаторне контроле;
13) врши верификацију оспособљености лица одговорних за спровођење мера заштите од зрачења;
14) дефинише обавезе, укључујући и финансијске, носилаца одобрења;
15) обезбеђује сталну стручну сарадњу у вршењу својих функција кроз
ангажовање саветника, израду пројеката или успостављање трајних или
повремених саветодавних тела;
16) успоставља и води регистар поднетих захтева, издатих одобрења и
сертификата и лица одговорних за спровођење мера заштите од зрачења,
регистар извора зрачења и њихових корисника, изложених радника,
спољних радника и других података од значаја за заштиту од зрачења,
радијациону и нуклеарну сигурност;
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17) успоставља и води евиденцију постројења, извора зрачења и радиоактивног отпада, као и других података од значаја за радијациону и
нуклеарну сигурност и безбедност;
18) успоставља систем контроле над изворима зрачења и уређајима
чији су они саставни део како би се обезбедило њихово сигурно и безбедно
управљање и заштита током рада и по престанку рада;
19) утврђује категоризацију извора зрачења на основу њиховог могућег утицаја и штете по здравље људи и животну средину;
20) утврђује категоризацију нуклеарног и радиоактивног материјала
на основу процене штете која би могла да настане услед њихове крађе или
неодобрене употребе одређене врсте и количине материјала, или услед
саботаже постројења у којем се нуклеарни или радиоактивни материјал
производи, обрађује, користи, складишти или одлаже и прописује одговарајуће мере заштите за различите категорије материјала;
21) прописује услове за безбедност нуклеарног и радиоактивног материјала и постројења у којима се они користе, укључујући и мере за превенцију, детекцију и одговор у случају неовлашћеног и злонамерног деловања које укључује такав материјал или постројења;
22) учествује у дефинисању пројектних основа и ванредних догађаја
предвиђених пројектним основама за потребе примене мера радијационе
и нуклеарне сигурности и безбедности;
23) остварује сарадњу са другим државним органима и организацијама у оквиру својих надлежности;
24) самостално или у сарадњи са другим надлежним државним органима и организацијама остварује сарадњу са Међународном агенцијом за
атомску енергију и другим међународним организацијама, телима и надлежним органима других држава у вези са спровођењем овог закона и
међународних обавеза које је преузела Република Србија;
25) успоставља и примењује, у сарадњи са министарствима и службама надлежним за спољне послове, одбрану, унутрашње послове, економију и царину, систем контроле за увоз и извоз нуклеарног и другог радиоактивног материјала, извора зрачења, опреме, посебне опреме и ненуклеарног материјала, информација и технологије ради испуњавања међународних обавеза Републике Србије;
26) сарађује са другим релевантним институцијама Републике Србије
у успостављању и одржавању Плана за деловање у случају нуклеарне и
радиолошке ванредне ситуације у складу са Националним планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
27) даје мишљење на захтев надлежних државних органа у вези са
приступањем међународним конвенцијама и другим споразумима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
28) успоставља одговарајуће механизме и процедуре за информисање
јавности и консултације са другим заинтересованим органима и организацијама у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
29) спроводи све додатне обавезе за које је процењено да су неопходне
за заштиту становништва и животне средине у Републици Србији;
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30) иницира унапређење националног оквира у области радијационе
и нуклеарне сигурности и безбедности, на основу оперативног искуства,
увида добијеног у процесу одлучивања и развоја одговарајуће технологије
и истраживања;
31) врши регулаторну контролу и регулаторни инспекцијски надзор
над спровођењем мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
32) врши контролу испуњености услова на основу којих се издају одобрења у складу са овим законом;
33) проверава, прати и оцењује делатности ради потврде усаглашености са законом, важећим прописима и условима за добијање одобрења;
34) предузима мере, налаже и прати њихово спровођење у случају непоштовања закона, подзаконских и других прописа који се односе на
услове за добијање одобрења;
35) успоставља и одржава систем обрачуна и контроле нуклеарних
материјала;
36) обавља и друге послове утврђене законом.
Примена правила општег управног поступка
Члан 23
У поступку пред Директоратом примењују се одредбе закона који уређује
општи управни поступак, осим ако је овим законом другачије одређено.
Судска контрола
Члан 24
Решења која издаје Директорат су коначна и против њих се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од
дана достављања решења.
Научна и техничка подршка у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности
Члан 25
Директорат може да ангажује правна лица и физичка лица, као саветнике,
који поседују неопходне научно - техничке квалификације, стручност,
специјализовано знање и вештине у области анализе, унапређења и регулисања мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
Принципи пружања научне и техничке подршке у области радијационе
и нуклеарне сигурности и безбедности
Члан 26
Директорат при избору саветника из члана 25. овог закона примењује
принцип непристрасности.
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Директорат ангажује саветнике тако да не угрози своју независност, обезбеђивањем да не постоји сукоб интереса код саветника који пружа научну
и техничку подршку Директорату.
Саветник је дужан да пружи научну и техничку подршку Директорату без
комерцијалних, финансијских и других притисака других заинтересованих страна и не сме да буде усмераван од било које друге организације у
вези са резултатима свог рада.
Саветник је дужан да пружи научну и техничку подршку Директорату која
се заснива искључиво на техничким знањима, резултатима анализа и регулаторним захтевима.
Градирани приступ регулаторној контроли
Члан 27
Директорат врши регулаторну контролу применом принципа градираног
приступа, сразмерно радијационом ризику.
Интегрисани систем менаџмента
Члан 28
Директорат успоставља, примењује, врши процену и унапређује интегрисани систем менаџмента који је у складу са циљевима сигурности и
доприноси њиховом достизању.
Директорат спроводи регулаторни процес заснован на процедурама које
су успостављене у интегрисаном систему менаџмента и тако обезбеђује да
регулаторна контрола буде стабилна и конзистентна.
У циљу испуњења ст. 1. и 2. овог члана, руководство Директората:
1) демонстрира лидерство за сигурност и посвећеност сигурности;
2) одговорно је за успостављање, примену, одрживост и континуално унапређење интегрисаног система менаџмента;
3) успоставља циљеве, стратегије и планове Директората који су у складу
са сигурносном политиком Директората;
4) обезбеђује адекватну интеракцију са заинтересованим странама;
5) утврђује и обезбеђује компетентност и ресурсе неопходне да се активности Директората обављају на сигуран начин.
Интегрисани систем менаџмента Директората је документован, развијен
и примењује се коришћењем градираног приступа.
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IV ОСНОВНА НАЧЕЛА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
Основна начела заштите од јонизујућег зрачења
Члан 29
Основна начела заштите од јонизујућег зрачења су:
1) Оправданост: Одлуке о увођењу делатности, као и о усвајању нових,
неће бити донете уколико не постоје услови да се обезбеди да корист од те
делатности за друштво или појединца надмашује штетност по здравље
које та делатност може изазвати узимајући у обзир друштвене, економске
и друге релевантне факторе. Одлуке које уводе или мењају путеве излагања за ситуације постојећег или ванредног излагања оправдане су ако чине
већу корист него штету.
2) Оптимизација: Мере заштите од јонизујућег зрачења код професионалног излагања или излагања становништва се спроводе у циљу обезбеђивања да дозе, број изложених лица и вероватноћа излагања буду на што
је могуће нижем нивоу имајући у виду техничка знања, друштвене и економске факторе. Оптимизација заштите лица која су подвргнута медицинском излагању се примењује на јачину појединачних доза и мора да
буде у складу са медицинском сврхом излагања.
3) Ограничење излагања: У ситуацијама планираног излагања укупна
доза за појединца не сме да прелази границе излагања прописане за професионално излагање или излагање становништва. Границе излагања не
примењују се на медицинска излагања.
V ИЗУЗИМАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИЈАВЉИВАЊА, ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА
1. Изузимање делатности од обавезе пријављивања
Општи услови за изузимање делатности од обавезе пријављивања
Члан 30
Општи услови за изузимање делатности од обавезе пријављивања су:
1) да је радијациони ризик за појединца који проузрокује делатност такав
да може да се занемари са становишта заштите од јонизујућег зрачења;
2) да је делатност утврђена као оправдана;
3) да је делатност сигурна као таква.
Директорат ближе прописује посебне услове за изузимање од обавезе пријављивања.
2. Пријављивање
Пријављивање намере обављања делатности
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Члан 31
Правно лице или предузетник пријављује Директорату намеру обављања
делатности која укључује изворе зрачења, природни радиоактивни материјал који доводи до излагања радника или становништва које не може да
се занемари са становишта заштите од зрачења и коришћење нуклеарног
материјала у ненуклеарне сврхе.
Директорат издаје потврду о пријави намере обављања делатности из става 1. овог члана.
Пријављивање се врши пре почетка обављања делатности.
Ималац потврде из става 2. овог члана је дужан да пријави Директорату
одустанак од намере обављања делатности о чему Директорат издаје
потврду.
Директорат прописује ближе услове за пријављивање делатности и садржај потврде из става 2. овог члана.
Изузимање пријављене делатности од обавезе добијања одобрења
Члан 32
Пријављене делатности могу бити изузете од обавезе добијања одобрења у
складу са условима које ближе прописује Директорат.
Категоризација делатности
Члан 33
Делатности се према ризику по здравље изложених радника и појединаца, становништво и животну средину, као и према врсти активности која
се обавља, разврставају у следеће категорије:
1) радијационе делатности ниског ризика;
2) радијационе делатности умереног ризика;
3) радијационе делатности високог ризика;
4) нуклеарне активности.
Директорат ближе прописује услове за категоризацију радијационих делатности из става 1. овог члана.
3. Издавање одобрења
Обавеза прибављања одобрења
Члан 34
За обављање радијационих делатности из члана 33. став 1. овог закона
обавезно је прибављање одобрења које издаје Директорат.
Радијациона делатност ниског ризика из члана 33. став 1. тачка 1) овог
закона одобрава се решењем о регистрацији.
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Радијациона делатност умереног ризика, радијациона делатност високог
ризика и нуклеарна активност из члана 33. став 1. тач. 2) -4) овог закона
одобрава се решењем о издавању лиценце.
Општи принципи одговорности носиоца одобрења
Члан 35
Носилац одобрења је примарно одговоран за радијациону и нуклеарну
сигурност и безбедност.
Носилац одобрења је одговоран и за све активности правних и физичких
лица и предузетника које ангажује и чије делатности могу да утичу на радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност.
Одговорност из ст. 1. и 2. овог члана је непреносива.
Носилац одобрења је одговоран да обезбеди да дозе јонизујућег зрачења
за изложене раднике, лица на школовању и обуци, становништво, као и
утицај јонизујућег зрачења на животну средину, буду у погледу друштвених и економских фактора што је могуће ниже.
Носилац одобрења је одговоран за сигурност и безбедност постројења у
коме се обавља делатност и након истека рока важења одобрења, све док
се постројење, локалитет или њихови делови не ослободи регулаторне
контроле.
Обавезе носиоца одобрења
Члан 36
Носилац одобрења је обавезан да:
1) примењује основне принципе радијационе и нуклеарне сигурности;
2) предузима све кораке неопходне за заштиту здравља људи и животне
средине, сада и убудуће, од штетног утицаја јонизујућег зрачења тако што
обезбеђује да излагања држи испод прописаних граница и предузима све
разумне мере неопходне да се штетни утицај на становништво, сада и убудуће, сведе на минимум;
3) планира и примењује техничке и организационе мере неопходне да се
обезбеди одговарајући ниво радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
4) припреми и примени план у случају ванредног догађаја у складу са овим законом;
5) води евиденције и обавештава Директорат о ванредним догађајима у
складу са овим законом;
6) обезбеди усаглашеност са прописаним границама излагања и прати
излагање радника јонизујућем зрачењу;
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7) поседује финансијске и људске ресурсе са одговарајућим квалификацијама и компетенцијама неопходним за спровођење прописаних мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности приликом обављања
делатности;
8) осигура да његови подуговарачи чије активности могу утицати на радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност током обављања делатности
обезбеде неопходне људске ресурсе са одговарајућим квалификацијама и
компетенцијама за обављање њихових активности;
9) обезбеди континуирано образовање и обуку лица која учествују у обављању делатности;
10) обезбеди одговарајућа финансијска средства за поступање са ислуженим изворима зрачења, управљање радиоактивним отпадом, декомисију
као и за одговорност у случају радиолошке или нуклеарне штете;
11) омогући несметан рад инспекторима Директората и приступ постројењима и локалитетима на којима се обавља делатност;
12) не врши промену начина обављања делатности за коју поседује одобрење на начин који може да утиче на заштиту радника, становништва
или животне средине, а да претходно не обавести Директорат и од њега не
прибави одобрење и
13) на захтев Директората, или у складу са прописаним условима, обезбеди све информације у вези са обављањем делатности а које Директорат
сматра неопходним и од интереса за радијациону и нуклеарну сигурност и
безбедност.
Директорат ближе прописује обавезе из става 1. овог члана.
Обавезе носиоца одобрења у погледу евиденције нуклеарног материјала,
активности, посебне опреме и ненуклеарног материјала повезаних са
нуклеарним горивним циклусом
Члан 37
Носилац одобрења је обавезан да води евиденцију нуклеарног материјала,
активности, посебне опреме и ненуклеарног материјала повезаних са
нуклеарним горивним циклусом у складу са потврђеним међународним
споразумима и овим законом.
Директорат ближе прописује обавезе из става 1. овог члана.
Услови за издавање одобрења
Члан 38
Директорат издаје правном лицу или предузетнику одобрење за обављање делатности из члана 33. став 1. тач. 1) -4) овог закона, ако испуњава
опште и посебне услове у складу са овим законом.
Одобрење из става 1. овог члана је непреносиво.
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Општи услови за издавање одобрења
Члан 39
Општи услови за издавање одобрења за обављање делатности из члана 33.
став 1. тач. 1) -4) овог закона су:
1) да постројења, просторије и локације на којима се обавља делатност,
одговарају техничким, сигурносним, безбедносним и другим прописаним
условима који обезбеђују заштиту изложених радника, појединаца и становништва и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења;
2) да изложеним радницима који раде са изворима зрачења обезбеди
одговарајућа средства за заштиту од јонизујућег зрачења, као и опрему за
мерење јонизујућег зрачења;
3) да именује лице одговорно за заштиту од зрачења или успостави службу заштите од зрачења;
4) да има, у зависности од врсте делатности коју обавља, радно ангажована лица која имају прописану стручну спрему, одговарајућу обученост из
области заштите од зрачења и испуњавају прописане здравствене услове
за рад са изворима зрачења;
5) да спроводи мере којима се спречава да делатност која се обавља проузрокује контаминацију радне и животне средине, осим за делатности које
укључују коришћење генератора јонизујућег зрачења;
6) да изворе зрачења користи и ставља у промет на сигуран и безбедан
начин, у складу са прописаним условима;
7) да спроводи и друге мере заштите од јонизујућег зрачења утврђене овим законом.
Директорат ближе прописује посебне услове и потребну документацију за
прибављање одобрења за обављање делатности из члана 33. став 1. тач. 1) 4) овог закона.
Издавање одобрења у случају ванредних околности
Члан 40
Директорат може издати одобрење за обављање делатности из члана 33.
став 1. тач. 1) -4) овог закона по посебном поступку у случају ванредних
околности изазваних елементарним непогодама, ванредним и кризним
ситуацијама, ратом, последицама тероризма, великим миграцијама становништва, хуманитарном катастрофом и активностима у вези са заштитом здравља и спасавањем људи, на основу сложености насталих околности уз процену ризика за обављање делатности.
а) Регистрација делатности

Члан 41
Директорат доноси решење о регистрацији делатности на основу поднетог
захтева правног лица или предузетника.
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Решење о регистрацији из става 1. овог члана доноси се када су испуњени
сви услови прописани у члану 39. овог закона, у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева и документације којом се доказује испуњеност услова.
Директорат решењем о регистрацији може утврдити додатне мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
Важење решења о регистрацији није временски ограничено осим решења
за обављање радијационих делатности ниског ризика промета извора
зрачења и транспорта опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне
материје) чије је важење три године.
Решење из става 1. овог члана ступа на снагу даном достављања.
Правно лице или предузетник обавезан је да пријави Директорату сваку
промену података о испуњености услова на основу којих је прибавио решење о регистрацији, а најкасније у року од 30 дана од дана наступања
промене.
б) Лиценцирање делатности

Члан 42
Правно лице или предузетник подноси Директорату захтев за издавање
лиценце за обављање радијационе делатности умереног ризика, радијационе делатности високог ризика или нуклеарне активности.
Уз захтев из става 1. овог члана подносе се:
1) докази о испуњењу општих и посебних услова из члана 39. овог закона
и
2) докази о спровођењу мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
Спровођење мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности доказује се на основу извештаја о сигурности, програма заштите од зрачења
и друге документације коју ближе прописује Директорат.
За обављање радијационе делатности високог ризика претходно се прибавља сагласност Директората на прелиминарни извештај о сигурности.
Носилац лиценце је дужан да без одлагања пријави Директорату сваку
промену података о испуњености услова на основу којих је издато решење
о лиценци, а најкасније у року од осам дана од дана наступања промене.
Извештај о сигурности
Члан 43
Извештај о сигурности из члана 42. став 3. овог закона, садржи:
1) опис делатности;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

757

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

2) опис и карактеристике простора, постројења, локације и сваког другог
места на коме се делатност обавља;
3) услове и ограничења за обављање делатности;
4) анализу сигурности обављања делатности у редовним околностима и у
случају одступања од редовних околности која укључују и ванредни догађај као и анализу претпостављених иницијалних догађаја који могу довести до одступања од предвиђеног начина рада;
5) процену могућих ванредних догађаја и мера за њихово спречавање,
ублажавање као и санацију стања у случају ванредног догађаја.
Носилац лиценце је дужан да извештај о сигурности мења и допуњује у
складу са променама које настају током обављања делатности тако да се
извештај увек односи на тренутни статус обављања делатности.
Извештај о сигурности може израдити подносилац захтева или друго лице овлашћено за израду извештаја о сигурности.
Директорат ближе прописује обим и садржај извештаја о сигурности за
сваку делатност за коју се издаје лиценца.
Ревизија извештаја о сигурности
Члан 44
Носилац лиценце је дужан да редовно врши ревизију извештаја о сигурности из члана 43. овог закона о чему доставља извештај Директорату.
Ревизија из става 1. овог члана подразумева преглед, верификацију и унапређење мера радијационе и нуклеарне сигурности, мера спречавања
ванредног догађаја и мера санирања последица ванредног догађаја ако до
њега дође.
Директорат може у оправданим ситуацијама да захтева од носиоца лиценце да изврши ванредну ревизију извештаја о сигурности о чему
доставља извештај Директорату.
Директорат ближе прописује садржај и рокове за ревизију извештаја о
сигурности и достављање извештаја Директорату.
Прелиминарни извештај о сигурности
Члан 45
У поступку прибављања решења о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика правно лице или предузетник дужно је
да претходно поднесе захтев Директорату за издавање сагласности на
прелиминарни извештај о сигурности.
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Директорат решењем одлучује о давању сагласности из става 1. овог члана
у року од 90 дана од дана подношења уредног захтева.
Правно лице или предузетник дужно је да без одлагања обавести Директорат о свим променама услова на основу којих је издата сагласност из
става 1. овог члана као и о одустајању од обављања намераване делатности, а најкасније у року од осам дана од дана наступања промене, односно
одлуке о одустајању.
Директорат ближе прописује обим и садржај прелиминарног извештаја о
сигурности и документацију коју је потребно поднети уз захтев за издавање сагласности на прелиминарни извештај о сигурности.
Програм заштите од јонизујућег зрачења
Члан 46
Програм заштите од јонизујућег зрачења из члана 42. став 3. овог закона
садржи нарочито:
1) расподелу одговорности на све нивое руковођења приликом професионалног излагања јонизујућем зрачењу, која у случају спољних радника
може укључити и одговарајућу организациону сарадњу и успостављање
одговорности између спољних радника и правних лица или предузетника
као носиоца одобрења;
2) обележавање контролисаних и надгледаних зона;
3) успостављање правила за раднике и контролу њиховог рада;
4) успостављање индивидуалног мониторинга изложених радника и мониторинга радне средине, укључујући набавку и одржавање уређаја за
заштиту од јонизујућег зрачења;
5) систем за евидентирање и обавештавање о свим неопходним информацијама које се односе на контролу изложености јонизујућем зрачењу,
одлуке о спровођењу мера заштите од јонизујућег зрачења и индивидуалног мониторинга изложених радника;
6) програме обуке и тренинга о природи опасности, мерама заштите од
јонизујућег зрачења и мерама радијационе и нуклеарне сигурности;
7) методе и рокове за периодични преглед и ревизију програма заштите
од јонизујућег зрачења;
8) планове који се примењују у случају ванредних догађаја;
9) програм здравственог надзора;
10) захтеве за спровођење и осигурање контроле квалитета.
Директорат ближе прописује обим и садржај програма заштите од јонизујућег зрачења из става 1. овог члана.
Лиценца за обављање радијационе делатности умереног ризика
Члан 47
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Директорат доноси решење о издавању лиценце за обављање радијационе
делатности умереног ризика када утврди да су испуњени сви услови из
члана 42. овог закона.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.
Уз лиценцу за обављање радијационе делатности умереног ризика, Директорат доноси и решење о коришћењу извора зрачења.
Важење лиценце за обављање радијационе делатности умереног ризика је
десет година осим лиценце за обављање радијационих делатности умереног ризика промета извора зрачења и транспорта опасне робе класе 7
АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје) чије је важење три године.
Лиценца из става 1. овог члана ступа на снагу даном достављања.
Носилац лиценце из става 1. овог члана је дужан да, најкасније 60 дана
пре истека важења лиценце, Директорату поднесе захтев за продужење
важења.
Лиценца за обављање радијационе делатности високог ризика
Члан 48
Директорат доноси решење о издавању лиценце за обављање радијационе
делатности високог ризика када утврди да су испуњени сви услови прописани у члану 42. овог закона.
Подносилац захтева за обављање радијационе делатности високог ризика
је дужан да успостави, одржава и примењује интегрисани систем менаџмента.
Уз доказе о испуњености услова из ст. 1. и 2. овог члана подноси се и
сагласност Министарства унутрашњих послова на план безбедности у
складу са овим законом.
Одредбе става 3. овог члана не примењују се на подносиоца захтева за
прибављање лиценце за обављање делатности у вези са генераторима
извора зрачења.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 90 дана од дана подношења уредног захтева.
Важење лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика је
пет година осим лиценце за обављање радијационих делатности високог
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ризика промета извора зрачења и транспорта опасне робе класе 7
АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје) чије је важење три године.
Лиценца из става 1. овог члана ступа на снагу даном достављања.
Уз лиценцу за обављање радијационе делатности високог ризика, Директорат доноси и решење о коришћењу извора зрачења.
Решење о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Носилац лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика је
дужан да, најкасније 90 дана пре истека важења лиценце, Директорату
поднесе захтев за продужење важења.
Лиценца за обављање радијационе делатности високог ризика за делатности са отвореним изворима и изворима И и ИИ категорије, поред других услова прописаних законом, престаје да важи даном доношења лиценце за декомисију радијационог постројења.
Лиценца за обављање нуклеарне активности
Члан 49
Директорат доноси решење о издавању лиценце за обављање нуклеарне
активности када утврди да су испуњени сви услови из члана 42. овог закона.
Подносилац захтева за обављање нуклеарне активности је дужан да успостави, одржава и примењује интегрисани систем менаџмента.
Уз доказе о испуњености услова из ст. 1. и 2. овог члана подноси се и
сагласност Министарства унутрашњих послова на план безбедности у
складу са овим законом.
Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 180 дана од дана подношења уредног захтева.
Уз захтев за издавање лиценце за обављање нуклеарне активности подносилац захтева је дужан да достави одлуку о сагласности органа надлежног
за заштиту животне средине на студију о процени утицаја пројекта на животну средину у складу са посебним законом.
Решење о издавању лиценце за обављање нуклеарне активности се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
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Лиценца за обављање нуклеарних активности се издаје са роком важења
до десет година осим лиценце за обављање нуклеарне активности - пробни рад нуклеарног постројења која се издаје са роком важења до две године.
Лиценца из става 1. овог члана ступа на снагу даном достављања.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је дужан да, најкасније 180 дана пре истека важења лиценце, Директорату поднесе захтев за
продужење важења.
Самопроцена носиоца лиценце
Члан 50
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности обавезан је да врши
оцену усаглашености примењених мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности са овим законом и међународним стандардима у
области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и управљања
радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом.
Директорат ближе прописује временске рокове за оцену усаглашености из
става 1. овог члана.
4. Измене одобрења
Члан 51
Директорат може изменити решење о регистрацији односно о издавању
лиценце на захтев носиоца одобрења или на основу налаза инспекције.
5. Суспензија одобрења
Члан 52
Директорат може суспендовати решење о регистрацији односно о издавању лиценце.
Суспензија из става 1. овог члана врши се у следећим случајевима:
1) ако носилац одобрења привремено престане да испуњава неки од услова који су утврђени решењем о издавању одобрења;
2) ако се инспекцијским налазом утврди да носилац одобрења не спроводи мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности или ако их не
спроведе у року утврђеном решењем инспектора;
3) ако инспектор донесе решење о забрани обављања радијационе делатности или нуклеарне активности;
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4) ако носилац одобрења не достави Директорату све податке који су
потребни за проверу испуњености мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
Решење из става 2. овог члана доноси се у року од седам дана од дана пријема података из става 2. тач. 1) -4) овог члана.
Решењем о суспензији одобрења Директорат налаже носиоцу одобрења да
отклони уочене неправилности и одређује рок за отклањање.
Суспензија из става 3. овог члана траје најдуже 12 месеци почев од дана
достављања решења о суспензији носиоцу одобрења.
Решење о суспензији ступа на снагу даном достављања.
За време трајања суспензије, носилац одобрења не може да обавља делатност за коју је издато решење о суспензији.
У случају да носилац одобрења поступи супротно решењу о суспензији,
одговоран је за насталу штету.
Суспензија решења престаје да важи даном достављања решења о укидању суспензије ако носилац одобрења отклони уочене неправилности.
Решење о суспензији не може да се продужава.
6. Одузимање одобрења
Члан 53
Директорат одузима решење о регистрацији односно о издавању лиценце
ако носилац одобрења:
1) престане да испуњава неке од прописаних услова на основу којих је издато решење;
2) не обавести Директорат о ванредном догађају приликом обављања делатности;
3) након изречене мере суспензије, не испуни у одређеном року обавезе
које су му наложене решењем о суспензији;
4) не врши прописана мерења, прикрије податке или достави нетачне податке који су битни за предузимање мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
5) поднесе захтев за престанак важења решења о регистрацији односно о
издавању лиценце.
Директорат одузима решење о издавању лиценце ако носилац лиценце
поред разлога из става 1. овог члана:
1) не изврши ревизију извештаја о сигурности или извештај о ревизији
извештаја о сигурности не достави Директорату у прописаном року;
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2) не поднесе захтев за продужење периода важења решења о издавању
лиценце у прописаним роковима.
Решење о одузимању одобрења ступа на снагу даном достављања.
У случају да носилац одобрења поступи супротно од решења из става 3.
овог члана, одговоран је за насталу штету.

7. Продужење периода важења решења о издавању лиценце
Члан 54
Директорат решењем продужава период важења решења о издавању лиценце на захтев носиоца лиценце.
Решење из става 1. овог члана доноси се ако се утврди да су испуњени сви
услови на основу којих је издато решење о издавању лиценце као и све
мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
Испуњеност мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности доказује се на основу извештаја о периодичној ревизији извештаја о сигурности и свих пријављених промена података о испуњености услова на
основу којих је издато решење о издавању лиценце.
Решење о продужењу периода важења решења о издавању лиценце из
става 2. овог члана се доноси за исти период за који је донето решење о
издавању лиценце.
Решење о продужењу периода важења решења о издавању лиценце доноси се у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева за продужење
важења решења о издавању лиценце за обављање радијационе делатности
умереног ризика и у року од 90 дана од дана подношења уредног захтева
за продужење важења решења о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика и лиценце за обављање нуклеарне активности.
8. Престанак важења решења о издавању лиценце
Члан 55
Решење о издавању лиценце престаје да важи услед:
1) истека периода важења решења о издавању лиценце, уколико носилац
лиценце није поднео захтев за продужење важења у прописаном року;
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2) стечаја или ликвидације носиоца лиценце;
3) обуставе поступка због смрти предузетника који је носилац лиценце, а
права, обавезе и правни интереси не могу да пређу на наследнике;
4) одузимања решења о издавању лиценце;
5) у случајевима прописаним овим законом.
Директорат ближе прописује обавезе правних лица и предузетника којима је лиценца престала да важи, у погледу заштите становништва и животне средине.
9. Вршење послова заштите од јонизујућег зрачења
Послови заштите од јонизујућег зрачења
Члан 56
Послови заштите од јонизујућег зрачења су:
1) мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга;
2) мерење ради процене нивоа излагања јонизујућем зрачењу изложених
радника и других појединаца и становништва;
3) деконтаминација радне и животне средине;
4) деконтаминација лица;
5) уклањање напуштених извора зрачења;
6) израда извештаја о сигурности и програма заштите од јонизујућих зрачења;
7) обучавање и оспособљавање изложених радника и лица одговорних за
спровођење мера радијационе сигурности;
8) испитивање параметара извора зрачења за потребе контроле квалитета
мера заштите од јонизујућег зрачења.
Директорат ближе прописује врсте и методе испитивања у оквиру мониторинга из става 1. тачка 1) овог члана.
Овлашћење за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења
Члан 57
Директорат решењем овлашћује правна лица за вршење послова заштите
од јонизујућег зрачења на основу услова прописаних овим закона.
Решење из става 1. овог закона издаје се у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева и документације којом се доказује испуњеност услова.
Решење из става 1. овог члана се издаје са роком важења од пет година и
непреносиво је.
Решење из става 1. овог члана ступа на снагу даном достављања.
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Решењем из става 1. овог члана за обављање послова из члана 56. став 1.
тач. 3), 4) и 5) овог закона утврђују се и обавезе у погледу поступања са
радиоактивним отпадом и изворима зрачења.
Носилац овлашћења обавезан је да без одлагања, а најкасније у року од
осам дана, пријави Директорату сваку промену података на основу којих је
издато решење из става 1. овог члана.
Носилац овлашћења је дужан да 60 дана пре истека важења решења поднесе Директорату захтев за продужење његовог важења.
Продужење важења решења врши се на исти временски период и под
истим условима на основу којих је издато решење.
Директорат води евиденцију о издатим решењима.
Директорат ближе прописује услове и потребну документацију за прибављање решења из става 1. овог члана.
Измена, суспензија и одузимање овлашћења
Члан 58
Директорат може изменити, суспендовати или одузети овлашћење из
члана 57. овог закона.
О измени, суспендовању или одузимању овлашћења из става 1. овог члана
Директорат одлучује решењем.
а) Измена овлашћења
Члан 59
Измену овлашћења из члана 57. овог закона Директорат врши на захтев
носиоца овлашћења.
б) Суспензија овлашћења
Члан 60
Директорат суспендује решење из члана 57. овог закона ако:
1) носилац овлашћења привремено престане да испуњава неки од услова
који су прописани за издавање овлашћења;
2) инспекцијским надзором буде утврђено да носилац овлашћења не
спроводи мере радијационе и нуклеарне сигурности или их не спроведе у
року утврђеним решењем инспектора;
3) инспектор донесе решење о забрани обављања послова у области заштите од јонизујућег зрачења док не буду отклоњени утврђени недостаци,
односно испуњени прописани услови;
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4) носилац овлашћења не достави Директорату све податке који су потребни за проверу испуњености мера радијационе и нуклеарне сигурности.
О суспензији овлашћења Директорат одлучује решењем у року од седам
дана од дана пријема података из става 4. овог члана.
Решењем о суспензији Директорат налаже носиоцу овлашћења да отклони уочене неправилности.
Решење о суспензији ступа на снагу даном достављања решења.
Суспензија може да траје најдуже 12 месеци почев од дана достављања
решења о суспензији носиоцу овлашћења.
За време трајања суспензије носилац овлашћења не може да обавља
послове заштите од јонизујућег зрачења за које је донето решење о
суспензији овлашћења.
У случају да носилац овлашћења поступи супротно решењу о суспензији,
одговоран је за насталу штету.
Суспензија престаје да важи доношењем решења о укидању суспензије
ако носилац овлашћења отклони уочене неправилности пре истека
суспензије.
Решење о суспензији не може да се продужава.
в) Одузимање овлашћења
Члан 61
Директорат одузима овлашћење из члана 57. овог закона ако носилац
овлашћења:
1) до истека суспензије не испуни обавезе које су му наложене решењем о
суспензији;
2) трајно престане да испуњава један или више прописаних услова на
основу којих је донето решење о овлашћењу;
3) не обавести Директорат о ванредном догађају приликом обављања
послова заштите од јонизујућег зрачења;
4) у одређеном року не отклони недостатке и неправилности у раду;
5) не врши прописана мерења или прикрије податке или достави нетачне
податке који су битни за предузимање мера заштите од јонизујућег зрачења;
6) поднесе захтев за престанак важења решења о овлашћењу за вршење
послова заштите од јонизујућег зрачења.
Решење о одузимању овлашћења ступа на снагу даном достављања.
У случају да носилац овлашћења поступи супротно решењу о одузимању
овлашћења, одговоран је за насталу штету.
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10. Ослобађање материјала, објеката, локација или делова објеката или
локација од регулаторне контроле
Ослобађање материјала од регулаторне контроле
Члан 62
Директорат доноси решење о ослобађању од регулаторне контроле материјала на захтев правног лица или предузетника и води евиденцију издатих решења о ослобађању од регулаторне контроле.
Материјал се може ослободити од регулаторне контроле под условом да
специфична активност не прелази ниво ослобађања који прописује Директорат.
Директорат ближе прописује нивое и услове за ослобађање материјала од
регулаторне контроле.
Ослобађање објекта и локације или њихових делова од регулаторне контроле
Члан 63
Директорат доноси решење о ослобађању од регулаторне контроле објеката, локација или делова објеката или локација на захтев правног лица или
предузетника и води евиденцију издатих решења о ослобађању од регулаторне контроле.
Објекат, локација или њихови делови који подлежу регулаторној контроли, укључујући и објекте и локације на којима се обављају активности са
природним радиоактивним материјалом, ослобађају се од регулаторне
контроле након уклањања извора зрачења, радиоактивног отпада и контаминираних структура, система и компоненти.
Директорат доноси решење о ослобађању објекта, локације или њихових
делова од регулаторне контроле.
Директорат ће, пре доношења решења о ослобађању објекта, локације или
њихових делова од регулаторне контроле, извршити проверу, контролу и
надзор објекта, локације или њихових делова за који је поднет захтев за
ослобађање од регулаторне контроле у циљу утврђивања:
1) да је носилац лиценце испунио све обавезе утврђене лиценцом и да не
постоје обавезе у погледу објекта, локације или њиховим деловима;
2) да су обезбеђене неопходне активне и пасивне мере контроле, укључујући и мониторинг радиоактивности у животној средини;
3) да је коначни радиолошки статус објекта, локације или њихових делова
у потпуности документован;
4) да су подаци о изложеним радницима у потпуности документовани;
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5) да је документација доступна јавности, уколико закон не налаже
супротно.
Директорат решењем из става 3. овог члана утврђује мере ограничења
коришћења или приступа објекту, локацији или њиховим деловима.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана одговоран је за спровођење мера ограничења коришћења или приступа објекту, локацији или
њиховим деловима и та одговорност је непреносива.
У случајевима када носилац лиценце подноси захтев за ослобађање дела
објекта или локације од регулаторне контроле, остатак објекта или локације подлеже регулаторној контроли у складу са законом.
Лиценца за обављање делатности, поред других услова прописаних законом, престаје да важи даном достављања решења о ослобађању објекта,
локације или њихових делова од регулаторне контроле.
Директорат прописује критеријуме, ближе услове и неопходну документацију за ослобађање објекта, локације или њихових делова од регулаторне контроле.
Извештај о завршном радиолошком прегледу
Члан 64
Правно лице или предузетник дужно је да уз захтев за ослобађање објекта,
локације или њихових делова од регулаторне контроле достави извештај о
завршном радиолошком прегледу објекта, локације или њихових делова.
Решење о ослобађању објекта, локације или њихових делова од регулаторне контроле из члана 62. овог закона доноси се на основу оцене извештаја о завршном радиолошком прегледу из става 1. овог члана којим се
потврђује да су достигнути прописани услови за ослобађање од регулаторне контроле и резултата спроведене провере, контроле и надзора.
Извештај из става 1. овог члана израђује овлашћено правно лице које је
независно од подносиоца захтева.
Трошкове израде извештаја из става 1. овог члана сноси подносилац
захтева.
11. Садржина и изглед лиценце и сертификата
Члан 65
Лиценце и сертификати које издаје Директорат у складу са овим законом
имају прописани изглед и садржину.
Директорат прописује изглед и садржину лиценце и сертификата из става
1. овог члана.
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VI РАДИЈАЦИОНА И НУКЛЕАРНА СИГУРНОСТ
Основни принципи радијационе и нуклеарне сигурности
Члан 66
Основни принципи радијационе и нуклеарне сигурности су:
1) примарна одговорност за радијациону и нуклеарну сигурност правног
лица или предузетника одговорног за делатности и постројења који доводе до повећања ризика од јонизујућег зрачења;
2) успостављање и одржавање делотворног законодавног и институционалног оквира за радијациону и нуклеарну сигурност укључујући и оснивање независног регулаторног тела у области радијационе и нуклеарне
сигурности;
3) успостављање и одржавање делотворног система за управљање радијационом и нуклеарном сигурности код правних лица или предузетника
чија делатност доводи до повећања ризика од излагања јонизујућем зрачењу;
4) делатности које доводе до повећања ризика од излагања јонизујућем
зрачењу морају да имају већу крајњу корист од штете;
5) оптимизација заштите од јонизујућег зрачења ради обезбеђења највишег могућег нивоа радијационе и нуклеарне сигурности који се може
остварити;
6) мере контроле ризика од јонизујућег зрачења морају да буду такве да
ниједан појединац не сноси неприхватљив ризик од излагања јонизујућем
зрачењу;
7) заштита становништва и животне средине од ризика од јонизујућег
зрачења, сада и убудуће;
8) предузимање свих практичних мера и активности у циљу спречавања
или ублажавања последица нуклеарних или радијационих ванредних ситуација;
9) обезбеђивање услова за спремност и одговор у случају нуклеарних или
радијационих ванредних ситуација;
10) оправданост и оптимизација мера заштите од јонизујућег зрачења у
сврху смањивања постојећих ризика од излагања јонизујућем зрачењу
или ризика од излагања јонизујућем зрачењу који нису под регулаторном
контролом.
1. Радијациона сигурност
Ограничење дозе за професионално излагање, излагање становништва и
медицинско излагање
Члан 67
Ограничење дозе код професионалног излагања, као и у случају излагања
спољних радника успоставља носилац одобрења.
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Ограничење дозе код излагања становништва одређује се за појединачну
дозу коју појединац прими у случају планираног излагања.
Ограничење дозе за медицинско излагање примењује се само у погледу
заштите неговатеља, лица која помажу и волонтера који учествују у медицинском или биомедицинском истраживању.
Ограничења доза из ст. 1, 2. и 3. овог члана утврђују се у смислу појединачне ефективне или еквивалентне дозе током утврђеног периода.
Директорат ближе прописује начин успостављања и ограничења дозе из
ст. 1, 2. и 3. овог члана.
Забране и ограничења излагања
Члан 68
Ефективна и еквивалентна доза коју приме професионално изложена
лица и појединац из становништва не сме да буде већа од прописаних
граница излагања.
Ефективна доза коју приме лица на школовању млађа од 18 година, изузев лица на школовању и лица на обуци старија од 18 година током обавезне обуке или редовног школовања за потребе рада са изворима зрачења не сме да буде већа од граница прописаних за излагање становништва.
Границе излагања за професионално изложена лица, становништво и
лица на школовању прописује Директорат.
Носилац одобрења у обавези је да обезбеди ниво заштите од јонизујућег
зрачења којим се спречава излагање запослених трудница изнад границе
која је прописана за становништво.
Жене које доје не смеју да бораве на радном месту на коме постоји ризик
од унутрашње или спољашње контаминације.
Излагање лица у немедицинске сврхе
Члан 69
Излагање лица у немедицинске сврхе може се обављати само уз претходно добијену сагласност Директората.
Директорат на основу поднетог захтева процењује оправданост излагања у
немедицинске сврхе.
Критеријуме оправданости немедицинског излагања као и листу оправданих делатности у немедицинске сврхе прописује Директорат у сарадњи
са министарством надлежним за здравље.
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Све делатности које подразумевају намерно излагање људи у немедицинске сврхе морају да буду оправдане са становишта заштите од јонизујућег
зрачења и то пре одобравања делатности.
Свака појединачно одобрена делатност из става 1. овог члана подлеже
ревизији Директората.
Ако Директорат утврди да је оправдано коришћење медицинске опреме
које подразумева намерно излагање људи у немедицинске сврхе, та делатност подлеже поступку издавања одобрења.
Оправданост делатности
Члан 70
Пре увођења у примену нове радијационе делатности Директорат даје
сагласност на оправданост њене примене у погледу излагања јонизујућем
зрачењу на основу података које доставља правно лице или предузетник.
Правно лице или предузетник је обавезан да у оквиру података из става 1.
овог члана, достави и процену оправданости делатности коју намерава да
обавља узимајући у обзир корист коју обављање делатности доноси друштву и појединцима у односу на радијациони ризик.
Правно лице или предузетник је обавезан да у поступку процене из става
2. овог члана узме у обзир:
1) корист и штету коју доноси обављање делатности за појединца и друштво;
2) финансијске и људске ресурсе који су потребни за обављање делатности.
Директорат образује комисију као стручно тело за утврђивање оправданости нове радијационе делатности.
Пре увођења у примену нових техника и технологија у постојећу радијациону делатност, носилац одобрења је дужан да преиспита њихову примену са становишта оправданости у погледу излагања јонизујућем зрачењу и да о томе обавести Директорат који даје сагласност на примену нових
техника и технологија у оквиру постојеће радијационе делатности.
Обука, оспособљавање и обавештавање из области заштите од зрачења
Члан 71
Директорат, у циљу стицања знања појединаца чији послови захтевају
посебну компетенцију у области радијационе и нуклеарне сигурности,
ближе прописује програме обучавања, оспособљавања и обавештавања,
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временске интервале периодичне обнове знања, као и начин провере и
верификације стечених знања.
Директорат ближе прописује врсте послова који захтевају посебну компетенцију у области радијационе и нуклеарне сигурности.
2. Професионална излагања
Класификација радног простора
Члан 72
Радни простор се класификује као контролисана или надгледана зона.
Класификација из става 1. овог члана врши се на основу процене очекиване годишње дозе, као и вероватноће и интензитета могућег излагања.
Носилац одобрења је дужан да класификује радни простор у складу са ст.
1. и 2. овог члана.
Директорат ближе прописује услове за класификацију из става 1. овог
члана.
Категоризација изложених радника
Члан 73
Изложени радници се сврставају у категорију А или категорију Б ради
праћења излагања зрачењу.
Носилац одобрења је дужан да изврши категоризацију изложених радника у складу са ставом 1. овог члана.
Директорат ближе прописује услове за категоризацију изложених радника из става 1. овог члана.
Здравствени надзор изложених радника
Члан 74
Здравствени надзор изложених радника врши се у складу са важећим
прописима у области здравствене заштите.
Здравствени прегледи изложених радника се обављају пре ступања на
рад, у току рада, након ванредног догађаја, по потреби и након престанка
рада.
Носилац одобрења је дужан да врши здравствени надзор изложених радника у складу са ст. 1. и 2. овог члана.
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Министарства надлежна за здравље и за рад ближе прописују обим и временске интервале здравствених прегледа из става 2. овог члана.
Евиденција здравственог стања изложених радника
Члан 75
Евиденција здравственог стања изложених радника се успоставља, води и
ажурира у складу са прописима о вођењу евиденције из области здравствене заштите и садржи:
1) податке о запослењу;
2) резултате здравственог прегледа пре запослења;
3) резултате периодичних здравствених прегледа;
4) резултате индивидуалног мониторинга у складу са овим законом.
Евиденција здравственог стања изложених радника се води у периоду у
ком радник обавља послове изложеног радника и чува се док изложени
радник не напуни или би напунио 75 година старости, али не краће од 30
година од престанка рада у оквиру неке радијационе делатности.
Индивидуални мониторинг изложених радника
Члан 76
Индивидуални мониторинг изложених радника из члана 73. став 1. овог
закона спроводи се у циљу праћења излагања јонизујућем зрачењу.
Носилац одобрења је дужан да обезбеди индивидуални мониторинг свих
ангажованих изложених радника укључујући и спољне раднике.
Носилац одобрења је дужан да обезбеди доступност резултата индивидуалног мониторинга Директорату и службама надлежним за заштиту
здравља на раду у циљу процене могућих последица на здравље изложених радника.
Директорат ближе прописује начин спровођења и услове за индивидуални мониторинг изложених радника из члана 73. став 1. овог закона.
Мониторинг радне средине
Члан 77
Мониторинг радне средине обухвата мерење јачине спољашње дозе јонизујућег зрачења, мерење специфичне активности радионуклида у ваздуху
и мерење површинске контаминације.
Директорат ближе прописује услове и начин вршења мониторинга радне
средине из става 1. овог члана.
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Одговорност носиоца одобрења
Члан 78
Носилац одобрења је дужан да приликом обављања делатности за изложене раднике, лица која учествују у одговору на ванредни догађај, лица
ангажована на пословима ремедијације, лица на обуци, лица на школовању и раднике који су на радном месту изложени радону, обезбеди:
1) процену ризика од излагања јонизујућем зрачењу;
2) оптимизацију мера заштите од зрачења у свим радним условима укључујући и излагања која су последица делатности које укључују медицинска
излагања;
3) класификацију изложених радника;
4) мониторинг радне средине и индивидуални мониторинг, када је то
потребно;
5) здравствени надзор;
6) обучавање и оспособљавање;
7) обавештавање о:
(1) ризицима по здравље у вези са пословима које обављају;
(2) општим процедурама заштите од јонизујућег зрачења и мерама предострожности које се предузимају;
(3) процедурама заштите од јонизујућег зрачења и мерама предострожности повезаним с оперативним и радним условима делатности у целини,
као и сваког радног места или врсте посла на које могу да буду распоређени;
(4) деловима плана за деловање у случају ванредног догађаја и одговарајућим процедурама;
(5) важности усклађености рада с техничким, медицинским и административним захтевима;
(6) обавези благовременог пријављивања послодавцу трудноће или дојења;
8) доступност резултата индивидуалног мониторинга.
Обавезе носиоца одобрења из става 1. овог члана примењују се и на заштиту волонтера.
Заштита спољних радника
Члан 79
Носилац одобрења је одговоран за заштиту од јонизујућег зрачења спољних радника које је директно или путем уговора са послодавцем спољног
радника ангажовао ради обављања одређених послова.
Носилац одобрења је дужан да спроводи индивидуални мониторинг
спољних радника на исти начин као и у случају стално запослених изложених радника.
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Спољни радници су дужни да се у свему придржавају прописаних мера
заштите од јонизујућег зрачења код носиоца одобрења.
Специјално одобрена излагања
Члан 80
Директорат може, у изузетним околностима које се процењују за сваки
појединачни случај, и ако то одређена активност захтева, изузимајући
ванредне догађаје, да одобри појединачно професионално излагање радника које прелази прописане границе излагања.
Излагање из става 1. овог члана мора да буде временски ограничено и
ограничено на одређене зоне рада, а у оквирима максималног нивоа излагања које је Директорат одобрио за одређени случај.
Директорат ближе прописује услове за одобравање излагања из става 1.
овог члана.
3. Медицинско излагање
Оправданост медицинског излагања
Члан 81
Медицинско излагање мора да се спроводи тако да укупна корист од излагања јонизујућем зрачењу у дијагностичке и терапијске сврхе буде већа од
штете од излагања појединца јонизујућем зрачењу узимајући у обзир делотворност, користи и ризике доступних алтернативних техника које имају исти циљ и при којима нема излагања јонизујућем зрачењу или га има
мање.
Оправданост медицинског излагања из става 1. овог члана подразумева:
1) да нове врсте делатности које укључују медицинско излагање буду
оправдане пре него што буду одобрене;
2) да свако појединачно медицинско излагање буде унапред оправдано,
узимајући у обзир посебне циљеве излагања и особине појединца који је
подвргнут медицинском излагању;
3) да, ако нека врста делатности која укључује медицинско излагање није
оправдана, посебно појединачно излагање исте врсте се може, по потреби,
сматрати оправданим у посебним околностима које се процењују зависно
од случаја и о њима се води документација;
4) да лекар који упућује и лекар одговоран за спровођење медицинског
излагања добију претходне дијагностичке информације или медицинске
евиденције значајне за планирано излагање и да те податке узму у обзир
ради избегавања непотребног излагања;
5) да министарство надлежно за здравље оцени оправданост медицинског
излагања лица у циљу медицинског или биомедицинског истраживања;
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6) да посебне радиолошке процедуре које треба извести у оквиру програма здравственог скрининга буду оправдане и за њих прибављена сагласност Директората и министарства надлежног за здравље;
7) да излагање неговатеља и лица која помажу показује довољну укупну
корист, узимајући у обзир директну корист по здравље пацијента и штету
коју може узроковати излагање;
8) да је свака медицинска радиолошка процедура на појединцу без симптома која се примењује ради раног откривања болести, део програма
здравственог скрининга или је посебно и документовано оправдана за
лекара одговорног за спровођење медицинског излагања уз саветовање с
лекаром који упућује, у складу са смерницама које прописује министарство надлежно за здравље.
Оптимизација медицинског излагања
Члан 82
Медицинско излагање се спроводи на начин да дозе буду што је могуће
ниже у складу са траженим медицинским информацијама узимајући у
обзир економске и друштвене факторе.
Оптимизација медицинских излагања врши се уз примену дијагностичких референтних нивоа који се редовно проверавају.
Сваки медицински или биомедицински истраживачки пројекат који укључује медицинско излагање спроводи се под следећим условима:
1) да појединци добровољно учествују;
2) да су ти појединци обавештени о ризицима излагања;
3) да је утврђено ограничење дозе за појединце за које се не очекује директна медицинска корист од излагања;
4) да лекар одговоран за спровођење медицинског излагања и лекар који
упућује пацијента појединачно разматрају нивое доза пре излагања у случају пацијената који добровољно прихватају да се подвргну експерименталној медицинској делатности од које очекују да ће имати дијагностичке
или терапијске користи.
Директорат ближе прописује дијагностичке референтне нивое из става 2.
овог члана и врши њихову редовну проверу.
Одговорности за спровођење медицинског излагања
Члан 83
Свако медицинско излагање одвија се под надзором лекара одговорног за
спровођење медицинског излагања.
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Лекар одговоран за спровођење медицинског излагања, стручњак из
области медицинске физике и други који имају право да изводе практичне облике медицинских радиолошких процедура, обавезно су укључени у
процес оптимизације медицинског излагања.
Лекар који упућује и лекар одговоран за спровођење медицинског излагања дужни су да учествују у процесу доказивања оправданости појединачних медицинских излагања, на свом нивоу одлучивања.
Лекар одговоран за спровођење медицинског излагања и лекар који упућује дужни су да лице подвргнуто медицинском излагању, укључујући и
неговатеље и лица која помажу, обавесте о користима и ризицима приликом медицинског излагања.
Медицински физичар
Члан 84
За обављање делатности високог ризика у медицини обавезно је учешће
медицинског физичара.
Медицински физичар је дужан да:
1) осигурава да су мерни уређаји калибрисани и верификовани;
2) осигурава технички надзор рада уређаја и његовог одржавања;
3) обезбеђује чување података и документације о уређајима;
4) прати истраживање и развој нових техника у области медицинске физике;
5) врши пријемна испитивања уређаја;
6) врши дозиметрију извора зрачења и пацијентну дозиметрију;
7) врши оптимизацију физичких аспеката дијагностичких и терапијских
поступака;
8) спроводи мере заштите од јонизујућег зрачења пацијената, особља и
других појединаца;
9) врши надзор над протоколима за осигурање и контролу квалитета;
10) спроводи, развија и унапређује протоколе за сигурно и безбедно коришћење извора зрачења.
У процесу планирања увођења нове врсте уређаја или техника у оквиру
делатности високог ризика у медицини правно лице или предузетник је
обавезан да обезбеди учешће медицинског физичара у изради просторне
документације и техничке спецификације.
Мере заштите при обављању радијационих делатности у медицини
Члан 85
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У погледу делатности у медицини Директорат, у складу са основним начелима заштите од јонизујућег зрачења из члана 29. овог закона, ближе
прописује:
1) мере заштите лица која користе изворе зрачења у медицини;
2) мере заштите пацијената које укључују и оправданост и оптимизацију
излагања;
3) врсту и садржај процедура за обављање радијационе делатности у медицини;
4) обуку и оспособљавање лица која учествују у медицинском излагању;
5) критеријуме за техничке карактеристике и функционалност генератора
зрачења или уређаја који садрже радиоактивне изворе;
6) мере заштите посебно значајних група;
7) мере које се односе на ванредни догађај и непланска излагања у медицини;
8) начин процене нивоа медицинског излагања;
9) мере радијационе сигурности и безбедности у медицини;
10) посебне мере за обављање радијационе делатности у медицини.
4. Излагање становништва
Заштита појединца током обављања делатности
Члан 86
Носилац лиценце је дужан да, у циљу обезбеђења заштите појединца од
штетног утицаја јонизујућег зрачења, за постројења у којима се обављају
делатности спроведе мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности које се односе нарочито на:
1) анализу и одобравање предложене локације и пројекта постројења са
становишта заштите од зрачења, узимајући у обзир одговарајуће демографске, метеоролошке, геолошке, хидролошке и услове заштите животне
средине;
2) пуштање у рад постројења у коме се морају спроводити мере заштите од
зрачења и спречавања ширења радиоактивне контаминације;
3) испитивање и одобрење планова за испуштање радиоактивних ефлуената;
4) мере контроле приступа постројењу.
Директорат ближе прописује мере из става 1. овог члана.
За делатности које подлежу регистрацији, Директорат ближе прописује
услове за заштиту здравља појединца у редовним околностима.
Процена дозе за репрезентативно лице
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Члан 87
Правно лице или предузетник је дужан да пре прибављања одобрења,
сразмерно ризику излагања од јонизујућих зрачења приликом извођења
делатности, изврши процену доза за репрезентативно лице и за појединца.
Директорат ближе прописује делатности за које се врши процена дозе из
става 1. овог члана, као и начине процене дозе сразмерно ризику излагања
од јонизујућих зрачења.
Испуштање радиоактивних ефлуената
Члан 88
Носилац одобрења је дужан да за свако намеравано испуштање радиоактивних ефлуената у животну средину прибави сагласност Директората.
Пре издавања одобрења Директорат одобрава границе и услове за испуштање радиоактивних ефлуената као ефективне годишње дозе за репрезентативно лице узимајући у обзир и добру праксу руковања истим или
сличним постројењима.
Директорат ближе прописује критеријуме и услове за испуштање радиоактивних ефлуената у животну средину и за прибављање сагласности из
става 1. овог члана, као и услове за одобравање граница из става 2. овог
члана.
Директорат одобрава испуштање радиоактивних ефлуената на основу
захтева носиоца лиценце, а на основу процене испуњености услова заштите здравља појединца, становништва и животне средине.
Мониторинг радиоактивних ефлуената
Члан 89
Носилац одобрења је дужан да спроводи мониторинг дозвољених испуштања радиоактивних ефлуената у животну средину и да о томе редовно
извештава Директорат.
Директорат ближе прописује начин и услове спровођења мониторинга и
рокове извештавања Директората из става 1. овог члана.
Обавезе носиоца одобрења у погледу заштите од јонизујућег зрачења
Члан 90
Носилац одобрења, приликом обављања делатности, у циљу обезбеђења
контроле излагања појединаца и становништва је дужан да:
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1) обезбеди и одржава оптимални ниво заштите појединаца;
2) пусти у рад одговарајућу опрему и успостави и примењује процедуре за
мерење и процену излагања појединаца као и радиоактивне контаминације животне средине;
3) редовно проверава ефикасност и одржава опрему наведену у тачки 2) и
обезбеђује редовно еталонирање мерних инструмената;
4) по потреби врши консултације са стручњаком за заштиту од јонизујућег
зрачења у спровођењу задатака из тач. 1), 2) и 3) овог става.
Директорат ближе прописује обавезе носиоца одобрења у погледу заштите од јонизујућег зрачења становништва.
Мониторинг радиоактивности у животној средини
Члан 91
Мониторинг радиоактивности у животној средини врши се у циљу утврђивања присуства радионуклида у животној средини и процене нивоа
излагања становништва јонизујућем зрачењу у редовним условима, у случају сумње и у току нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације.
Мониторинг радиоактивности у животној средини из става 1. овог члана
спроводи се у складу са Програмом мониторинга радиоактивности у животној средини који доноси Директорат.
Програм мониторинга радиоактивности у животној средини утврђује
места, временске интервале и начин контроле радиоактивности у животној средини.
Мониторинг радиоактивности у животној средини може да врши само
носилац овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења,
односно овлашћења за мониторинг радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга.
Директорат ближе прописује начин вршења мониторинга радиоактивности у животној средини из става 1. овог члана, садржај и рокове за доношење Програма мониторинга радиоактивности у животној средини и
услове за његову измену.
Извештај о мониторингу радиоактивности у животној средини
Члан 92
Носилац овлашћења за вршење послова заштите од зрачења који спроводи мониторинг радиоактивности у животној средини је дужан да Директорату достави извештај о мониторингу радиоактивности у животној средини најкасније до 31. марта текуће године за прошлу годину, или одмах у
случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације или на захтев Директората.
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На основу резултата мониторинга радиоактивности у животној средини,
Директорат прати ниво излагања становништва јонизујућем зрачењу,
врши процену доза које је примило становништво и у случају повећане
радиоактивности одређује и налаже спровођење хитних и других мера
заштите.
Директорат објављује годишњи извештај о нивоима излагања становништва јонизујућем зрачењу на територији Републике Србије најкасније до 31.
маја текуће године за претходну годину.
Финансијска средства потребна за реализацију мониторинга радиоактивности у животној средини и процену нивоа излагања становништва обезбеђују се у буџету Републике Србије.
Ситуације постојећег излагања
Члан 93
Директорат ближе прописује услове за идентификацију ситуација постојећег излагања на основу доказа да постоји излагање услед:
1) заостале контаминације настале претходним делатностима или као
последица ванредног догађаја који не могу да се занемаре са становишта
заштите од зрачења;
2) повећане радиоактивности која је последица присуства природних
извора зрачења;
3) коришћења потрошачког производа који садржи природне изворе зрачења.
У зависности од процене ризика, ситуације постојећег излагања могу се
третирати као ситуације планираног излагања.
Директорат ближе прописује мере заштите изложених радника и појединаца од штетног утицаја јонизујућег зрачења у ситуацијама постојећег
излагања.
Контаминирана подручја
Члан 94
Директорат ближе прописује услове за управљање подручјима са контаминацијом насталом услед претходних делатности или као последица
ванредног догађаја која не може да се занемари са становишта заштите од
јонизујућег зрачења.
Грађевински материјал
Члан 95
Директорат ближе прописује референтни ниво спољашњег излагања гама
зрачењу од грађевинског материјала у циљу заштите становништва од
гама зрачења из грађевинског материјала.
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Излагање радону
Члан 96
Директорат ближе прописује референтни ниво концентрације радона у
затвореном простору у боравишним просторијама, референтни ниво концентрације радона у затвореном простору на радним местима, одговарајуће мере заштите, мере за смањење концентрације радона у постојећим
објектима, као и мере спречавања продирања радона у нове објекте.
Директорат ближе прописује радна места за која су обавезна мерења концентрације радона ради процене нивоа излагања запослених лица јонизујућем зрачењу као и услове за обављање активности које не спадају у делатности прописане овим законом, на таквим радним местима.
Контрола садржаја радионуклида
Члан 97
Производи и друга роба намењени становништву, животињама и производи и друга роба намењени за употребу у радној и животној средини не
смеју се ставити у промет уколико је садржај радионуклида такав да коришћење таквих производа на уобичајен или препоручен начин може да
доведе до излагања становништва изнад прописаних граница.
Директорат ближе прописује начин контроле садржаја радионуклида за
производе из става 1. овог члана закона.
Материјали са природним радионуклидима
Члан 98
Директорат ближе прописује услове за утврђивање послова који не спадају у делатности прописане овим законом а у којима се користе материјали
са природним радионуклидима који доводе до излагања радника или појединаца а не могу се занемарити са становишта заштите од јонизујућег
зрачења.
Директорат ближе прописује услове за обављање послова из става 1. овог
члана.
5. Службе и стручњаци
Служба медицине рада
Члан 99
Служба медицине рада спроводи здравствени надзор изложених радника
у погледу излагања јонизујућем зрачењу и физичке способности да обав-
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љају задатке који су им додељени, а који укључују рад са изворима зрачења, у складу са прописима у области заштите здравља.
Служба дозиметрије
Члан 100
Служба дозиметрије обавља послове контроле и очитавања мерне опреме
за контролу индивидуалног излагања и тумачења резултата мерења, мери
ниво радиоактивности у људском телу или биолошким узорцима и врши
процену дозе.
Правно лице које је носилац овлашћења за обављање послова заштите од
јонизујућег зрачења из члана 56. став 1. тачка 2), сматра се у смислу овог
закона службом дозиметрије.
Стручњак за заштиту од јонизујућег зрачења
Члан 101
Директорат издаје сертификат за обављање послова стручњака за заштиту
од јонизујућег зрачења на основу поднетог захтева и пратеће документације коју прописује Директорат.
Сертификат из става 1. овог члана се издаје за појединачну област заштите
од јонизујућег зрачења или више области заштите од јонизујућег зрачења,
на период од пет година од дана доношења.
Стручњак за заштиту од јонизујућег зрачења даје стручне савете правним
лицима и предузетницима у погледу професионалног излагања и излагања становништва у складу са важећим прописима из области радијационе
и нуклеарне сигурности.
Савет стручњака за заштиту од јонизујућег зрачења по потреби обухвата:
1) оптимизацију и успостављање одговарајућих ограничења доза;
2) планове за нова постројења, пуштање у рад нових или измењених извора зрачења у вези са њиховим техничким карактеристикама и примењеним мерама радијационе и нуклеарне сигурности;
3) класификацију радног простора;
4) категоризацију изложених радника;
5) програме индивидуалног мониторинга и мониторинга радне средине;
6) одговарајуће инструменте за контролу зрачења;
7) осигурање квалитета;
8) програм мониторинга животне средине;
9) управљање радиоактивним отпадом;
10) механизме за спречавање ванредног догађаја;
11) одговор у ситуацијама ванредног излагања;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

784

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

12) план оспособљавања и периодичне обнове знања за изложене раднике;
13) анализу ванредних догађаја и одговарајуће мере;
14) услове рада трудница и дојиља;
15) израду одговарајуће документације као што су претходне процене ризика и писане процедуре.
Стручњак за заштиту од јонизујућег зрачења према потреби сарађује са
стручњаком из области медицинске физике.
Стручњак за заштиту од јонизујућег зрачења може бити ангажован за
послове заштите од јонизујућег зрачења изложених радника, појединаца
и становништва.
Директорат прописује области заштите од јонизујућег зрачења за које се
издаје сертификат, ближе услове за стицање, продужење и одузимање
сертификата за обављање послова стручњака заштите од зрачења као и
накнаду за издавање сертификата.
Обавезе носилаца одобрења у погледу обављања консултација са стручњ
ком за заштиту од зрачења
Члан 102
Директорат ближе прописује обавезе носилаца одобрења у погледу обављања консултација са стручњаком за заштиту од зрачења.
Стручњак из области медицинске физике
Члан 103
Стручњак из области медицинске физике је лице које има знање, оспособљеност и искуство да учествује или даје савете који се односе на питања
у вези са применом јонизујућег зрачења током медицинског излагања.
Директорат издаје сертификат за обављање послова стручњака из области
медицинске физике.
Сертификат из става 2. овог члана се издаје за појединачну област или
више области примене јонизујућег зрачења током медицинског излагања,
на период од пет година.
Стручњак из области медицинске физике има следеће дужности:
1) оптимизацију заштите од зрачења пацијената и других лица подвргнутих медицинском излагању укључујући примену и употребу дијагностичких референтних нивоа;
2) дефинисање и осигурање квалитета медицинске радиолошке опреме;
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3) пријемна испитивања медицинске радиолошке опреме;
4) израда техничких спецификација медицинске радиолошке опреме и
начина уградње;
5) контрола медицинских радиолошких постројења;
6) анализу догађаја који укључују или могу укључити ванредни догађај
или непланско медицинско излагање;
7) избор опреме неопходне за спровођење мера заштите од јонизујућег
зрачења;
8) оспособљавање лекара одговорних за спровођење медицинског излагања и другог особља у одговарајућим областима заштите од јонизујућег
зрачења.
Стручњак из области медицинске физике према потреби сарађује са
стручњаком из области заштите од јонизујућег зрачења.
Директорат ближе прописује области примене јонизујућег зрачења током
медицинског излагања за које се издаје сертификат, ближе услове за стицање, продужење и одузимање сертификата за обављање послова стручњака у области медицинске физике, као и накнаду за издавање сертификата.
Лице одговорно за заштиту од јонизујућег зрачења и служба заштите од
јонизујућег зрачења
Члан 104
Спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења може обављати лице
одговорно за заштиту од јонизујућег зрачења или служба заштите од јонизујућег зрачења.
Директорат ближе прописује делатности за које је обавезно успостављање
службе заштите од јонизујућег зрачења за спровођење мера из става 1.
овог члана као и услове за образовање службе заштите од јонизујућег зрачења.
Лице одговорно за заштиту од јонизујућег зрачења и служба заштите од
јонизујућег зрачења дужни су да:
1) обезбеђују да се делатности спроводе у складу са прописима, правилима
и процедурама;
2) контролишу спровођење програма мониторинга радне средине;
3) воде евиденције извора зрачења;
4) спроводе периодичну контролу система сигурности и упозорења;
5) контролишу спровођење програма индивидуалног мониторинга изложених радника;
6) контролишу спровођење програма здравственог надзора изложених
радника;
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7) обавесте новозапослене раднике о прописима, правилима и процедурама заштите од зрачења и мерама предострожности које се предузимају;
8) учествују у припреми радних процедура;
9) успостављају процедуре у вези са спровођењем мера заштите од јонизујућег зрачења;
10) израђују извештаје о спровођењу мера заштите од јонизујућег зрачења;
11) учествују у успостављању система за спречавање, спремност за одговор
и одговор на ванредне догађаје;
12) обезбеђују обучавање и обавештавање изложених радника;
13) сарађују са стручњаком за заштиту од јонизујућег зрачења;
14) обављају друге послове у вези са спровођењем мера заштите од зрачења.
Директорат ближе прописује врсту и степен стручне спреме као и обученост и оспособљеност за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења
лица одговорног за заштиту од јонизујућег зрачења и лица ангажованих у
служби за заштиту од јонизујућег зрачења.
6. Радиоактивни извори
Категоризација радиоактивних извора
Члан 105
Радиоактивни извори се категоризују у категорије I, II, III, IV и V.
Директорат ближе прописује критеријуме за категоризацију радиоактивних извора на основу могуће штете коју могу да нанесу појединцу, становништву и животној средини уколико се њима не управља сигурно и безбедно.
Контрола радиоактивних извора
Члан 106
Носилац одобрења је дужан да спроводи мере контроле отворених и
затворених радиоактивних извора и уређаја у које су радиоактивни извори уграђени у циљу обезбеђивања сигурног и безбедног управљања током
њиховог радног века и по престанку коришћења, њиховог рециклирања
или одлагања.
Носилац одобрења је дужан да води евиденцију о изворима и уређајима
из става 1. овог члана.
Директорат ближе прописује мере и садржај евиденције из ст. 1. и 2. овог
члана.
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Носилац одобрења је дужан да без одлагања обавести Директорат и друге
надлежне органе и организације о губитку, крађи, саботажи, изливању
отворених извора, недозвољеном коришћењу или недозвољеном испуштању радиоактивног материјала у животну средину.
Носилац одобрења је дужан да без одлагања обавести Директорат о свакој
промени локације високоактивних затворених извора као и осталих
затворених извора за које обавезу пријављивања промене локације прописује Директорат.
Контрола високоактивних затворених извора
Члан 107
Правно лице или предузетник је дужан да, уз захтев за издавање одобрења за обављање делатности са високоактивним затвореним извором зрачења,
Директорату достави доказе о обезбеђивању:
1) одговарајућих услова за сигурно и безбедно управљање и контролу високоактивног затвореног извора по престанку коришћења за намену за
коју се тражи одобрење;
2) финансијских и других гаранција за сигурно управљање високоактивним затвореним извором по престанку коришћења за намену за коју се
тражи одобрење, укључујући и случајеве када правно лице или предузетник постане несолвентан или престане са радом.
Директорат ближе прописује услове за контролу високоактивних затворених извора.
Носилац одобрења или испоручилац извора дужни су да прописно обележе високоактивни затворени извор и његов контејнер.
Директорат ближе прописује начин обележавања високоактивних затворених извора и њихових контејнера.
Евиденције радиоактивних извора
Члан 108
Директорат успоставља и редовно ажурира евиденцију радиоактивних
извора и правних лица и предузетника који обављају делатности са радиоактивним изворима.
Директорат ближе прописује садржину евиденције из става 1. овог члана.
Ислужени извори
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Члан 109
Носилац одобрења за обављање делатности са затвореним извором зрачења декларацијом проглашава затворени извор зрачења ислуженим.
Носилац одобрења из става 1. овог члана је дужан да предузме све неопходне мере да врати извор испоручиоцу након што затворени извор прогласи ислуженим.
У случају да враћање извора испоручиоцу није могуће, ислужени извор
може да се рециклира, пренесе на другог носиоца лиценце или преда у
централно складиште.
Декларација из става 1. овог члана обавезно садржи намеру поступања са
ислуженим извором.
Носилац одобрења из става 1. овог члана је дужан да декларацију у року од
осам дана достави Директорату.
Носилац одобрења из става 1. овог члана је дужан да у року од осам дана
од враћања извора испоручиоцу, предаје извора на рециклажу, преноса на
другог носиоца лиценце или предаје у централно складиште о томе обавести Директорат.
Директорат ближе прописује садржај декларације из става 1. овог члана.
Носилац одобрења из става 1. овог члана ислужени извор може чувати у
свом спремишту не дуже од годину дана, након чега је дужан да га преда у
централно складиште.
Директорат ближе прописује услове за контролу и складиштење ислужених извора.
Напуштени извори зрачења
Члан 110
Правна лица и предузетници који обављају активности које не спадају у
делатности прописане овим законом, а које могу довести до угрожавања
живота и здравља људи и животне средине од штетног утицаја јонизујућег
зрачења услед постојања напуштених извора зрачења, дужна су да:
1) поседују одговарајућу опрему која испуњава прописане метролошке
услове за мерење радиоактивности;
2) имају запослена лица која су обучена за мерење радиоактивности;
3) редовно врше мерења радиоактивности у циљу откривања напуштених
извора зрачења;
4) воде евиденцију о откривеним напуштеним изворима зрачења;
5) обавештавају Директорат и друге надлежне органе о откривеним напуштеним изворима зрачења;
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6) поступају у складу са прописаним условима.
Делатности из става 1. овог члана, између осталог су:
1) послови на складиштима металног отпада;
2) послови у постројењима за прераду металног отпада;
3) послови у топионицама и ливницама које користе метални отпад;
4) транзитна чворишта као што су саобраћајни и поштански пунктови,
гранични прелази и административни пунктови.
Директорат планира финансијска средства за трошкове проналажења
напуштених извора зрачења.
Напуштени извор зрачења са места где је пронађен може уклонити само
носилац овлашћења за уклањање напуштених извора зрачења који је дужан да извор зрачења, без одлагања, преда у централно складиште.
Трошкове накнадног успостављања регулаторне контроле над напуштеним извором сноси власник напуштеног извора ако га је могуће утврдити.
Средства за накнадно успостављање регулаторне контроле над напуштеним извором обезбеђују се у буџету Републике Србије уколико није могуће
утврдити власника напуштеног извора.
Директорат ближе прописује делатности и услове за поступање у случају
проналажења напуштених извора зрачења код правних лица и предузетника, врсту опреме, програм оспособљавања запослених лица за мерење
радиоактивности напуштених извора као и начине вршења мерења, вођења евиденције и обавештавања из става 1. овог члана.
Декомисија радијационог постројења
Члан 111
Носилац лиценце за обављање радијационе делатности је дужан да изврши декомисију радијационог постројења у коме обавља своју делатност.
Директорат ближе прописује радијационе делатности за које постоји обавеза вршења декомисије.
На декомисију радијационих постројења из става 1. овог члана сходно се
примењују одредбе овог закона које се односе на декомисију нуклеарног
постројења.
За декомисију радијационих постројења из става 1. овог члана не прибавља се одлука Владе о крајњем статусу декомисије.
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Носилац лиценце за обављање радијационе делатности из става 1. овог
члана је дужан да изради и редовно врши преглед и ревизију прелиминарног плана декомисије радијационог постројења.
2. Нуклеарна сигурност
Управљање нуклеарним постројењима
Члан 112
Управљање нуклеарним постројењима у Републици Србији је делатност
од општег интереса.
Делатност из става 1. овог члана укључује и управљање централним складиштем радиоактивног отпада, ислужених извора и истрошеног нуклеарног горива.
Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија обавља делатности из
ст. 1. и 2. овог члана.
Обавеза спречавања ванредног догађаја
Члан 113
Носилац лиценце је дужан да нуклеарне активности обавља на такав начин да спречи појаву ванредног догађаја као и да, у случају да се ванредни
догађај деси, ублажи и избегне последице:
1) раног испуштања радиоактивности које би захтевало мере деловања у
случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације изван локалитета
нуклеарног постројења када нема довољно времена за њихово спровођење;
2) значајног испуштања радиоактивности које би захтевало заштитне мере које се не би могле просторно или временски ограничити.
У циљу спречавања појаве ванредног догађаја из става 1. овог члана, носилац лиценце је дужан да обезбеди да:
1) утицај екстремних спољашњих природних услова и опасности ненамерно проузрокованих људским фактором буде сведен на најмању меру;
2) одступање од нормалног рада и кварови буду спречени;
3) одступање од нормалног рада буде контролисано, а кварови откривени;
4) ванредни догађаји предвиђени пројектним основама буду под контролом;
5) тешки услови буду под контролом, укључујући спречавање развоја ванредних догађаја и ублажавање последица ванредних догађаја;
6) успостављање организационе структуре за деловање у случају ванредног догађаја.
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Директорат ближе прописује услове за обављање нуклеарних активности
у погледу спречавања појаве ванредног догађаја.
Служба заштите од јонизујућег зрачења
Члан 114
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности, изузев лиценце за
одређивање локације нуклеарног постројења, пројектовање нуклеарног
постројења и изградњу нуклеарног постројења, је дужан да успостави
службу заштите од јонизујућег зрачења из члана 104. овог закона.
Интегрисани систем менаџмента
Члан 115
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је дужан да примени и одржава интегрисани систем менаџмента.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је дужан да предузима мере за побољшање и унапређење културе нуклеарне сигурности,
као и културе нуклеарне безбедности, применом интегрисаног система
менаџмента.
Директорат ближе прописује мере и услове за успостављање интегрисаног
система менаџмента.
а) Изградња нуклеарног постројења
Сагласност о намери изградње нуклеарног постројења
Члан 116
Влада даје сагласност о намери изградње нуклеарног постројења као и о
намери набавке мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада.
Влада даје сагласност о намери промене намене постојећег објекта у
нуклеарно постројење.
Влада даје сагласност из ст. 1. и 2. овог члана на основу поднетог захтева и
образложења о оправданости изградње нуклеарног постројења, набавке
мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада или промене намене постојећег објекта са становишта радијационе и нуклеарне сигурности
и безбедности као и утицаја на животну средину.
Лиценца за одређивање локације нуклеарног постројења
Члан 117
Правно лице које је прибавило сагласност Владе о намери изградње
нуклеарног постројења из члана 116. овог закона је дужно да пре почетка
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активности одређивања локације нуклеарног постројења, прибави лиценцу за одређивање локације нуклеарног постројења у складу са чланом 42.
овог закона.
Лиценца из става 1. овог члана, поред других услова прописаних овим
законом, престаје да важи даном издавања лиценце за пројектовање
нуклеарног постројења.
Одређивање локације нуклеарног постројења
Члан 118
Одређивање локације нуклеарног постројења се обавља у циљу избора
најповољније локације за изградњу нуклеарног постројења и обухвата
анализу:
1) свих значајних фактора који су у вези са локацијом, а нарочито анализу
утицаја спољашњих догађаја који могу настати на локацији и у њеном
окружењу, било да су они природни или резултат људског деловања;
2) карактеристике локације и њеног окружења које су од значаја за могућност преношења ослобођеног радиоактивног материјала на становништво
и животну средину;
3) густину насељености и распоред становништва и друге карактеристике
подручја ван локације које могу да утичу на могућност примене мера за
деловање у случају ванредног догађаја и на потребу да се процени ризик
по становништво и животну средину;
4) утицаја нуклеарног постројења на становништво и животну средину.
Директорат ближе прописује услове за одређивање локације нуклеарног
постројења.
Извештај о избору локације за изградњу нуклеарног постројења
Члан 119
Носилац лиценце за одређивање локације нуклеарног постројења је дужан да прибави сагласност Директората на извештај о избору локације за
изградњу нуклеарног постројења после извршених анализа из члана 118.
став 1. овог закона.
Директорат издаје сагласност из става 1. овог члана у року од 60 дана од
дана подношења уредног захтева.
Извештај о избору локације за изградњу нуклеарног постројења садржи
нарочито:
1) анализу могућих локација за изградњу нуклеарног постројења укључујући и социјалне и економске факторе;
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2) податке о најповољнијој локацији за изградњу нуклеарног постројења,
и резултате радиолошких испитивања почетног стања;
3) идејно решење нуклеарног постројења;
4) анализу утицаја најповољније локације на сигурност идејног решења
нуклеарног постројења;
5) финансијске и друге гаранције за изградњу нуклеарног постројења.
Директорат ближе прописује посебне услове за издавање сагласности из
става 2. овог члана, обим и садржај извештаја о избору локације за
изградњу нуклеарног постројења.
Директорат може утврдити додатне мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности за изабрану локацију.
Директорат одбија захтев за издавање сагласности на извештај из става 1.
овог члана ако нису испуњени утврђени услови радијационе и нуклеарне
сигурности и безбедности.
Лиценца за пројектовање нуклеарног постројења
Члан 120
Носилац лиценце за одређивање локације нуклеарног постројења је дужан да пре почетка пројектовања нуклеарног постројења прибави лиценцу за пројектовање нуклеарног постројења у складу са чланом 42. овог
закона.
Лиценцу за пројектовање нуклеарног постројења прибавља и правно лице
које намерава да конструише мобилно постројење за обраду радиоактивног отпада, а након прибављања сагласности Владе из члана 116. овог закона.
Правно лице које жели да промени намену постојећег постројења у нуклеарно постројење је дужно пре почетка поступка пренамене да изврши анализу локације у складу са чланом 118. овог закона, да о резултатима анализа достави извештај Директорату и да прибави лиценцу за пројектовање нуклеарног објекта у складу са чланом 42. овог закона.
Лиценца из става 1. овог члана поред других услова прописаних законом
престаје да важи даном издавања лиценце за изградњу нуклеарног постројења.
Пројектовање нуклеарног постројења
Члан 121
Пројектовање нуклеарног постројења осим мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада обавља се по претходно прибављеној сагласно-
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сти Директората на извештај о избору локације за изградњу нуклеарног
постројења из члана 119. став 2. овог закона.
Пројекат нуклеарног постројења мора да задовољи захтеве радијационе и
нуклеарне сигурности и безбедности у складу са карактеристикама изабране локације и пројектним основама.
Пројекат нуклеарног постројења мора да обезбеди:
1) да нуклеарно постројење, структуре, системи и компоненте од значаја за
сигурност и безбедност имају карактеристике којима се обезбеђује спровођење мера сигурности и безбедности на поуздан начин;
2) да се нуклеарним постројењем може на сигуран начин управљати у
оквиру оперативних услова и ограничења током читавог животног века
нуклеарног постројења као и у случају кварова;
3) да се декомисија нуклеарног постројења може извршити на сигуран и
безбедан начин;
4) да је штетан утицај нуклеарног постројења на људе и животну средину
онолико низак колико је то могуће остварити.
Носилац лиценце за пројектовање нуклеарног постројења је дужан да током пројектовања изради прелиминарни план декомисије за сва нуклеарна постројења, односно прелиминарни план затварања за постројења за
одлагање радиоактивног отпада у складу са овим законом.
Пројектовање нуклеарног постројења осим мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада врши се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња објеката.
Директорат ближе прописује услове за пројектовање нуклеарног постројења и обим и садржај пројекта нуклеарног постројења.
Извештај о пројектовању нуклеарног постројења
Члан 122
Носилац лиценце за пројектовање нуклеарног постројења, доставља Директорату на сагласност извештај о пројектовању нуклеарног постројења и
пројекат нуклеарног постројења.
Директорат издаје сагласност из става 1. овог члана у року од 60 дана од
дана подношења уредног захтева.
Извештај о пројектовању нуклеарног постројења из става 1. овог члана
садржи нарочито:
1) анализу пројектних основа нуклеарног постројења;
2) границе локалитета нуклеарног постројења;
3) мере заштите од унутрашњих и спољашњих догађаја који могу довести
до појаве ванредног догађаја;
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4) мере заштите од јонизујућег зрачења;
5) анализу сигурности и поузданости структура, система и компонената од
значаја за сигурност и безбедност нуклеарног постројења;
6) планирана испуштања радионуклида из нуклеарног постројења;
7) коришћена оперативна искуства у пројектовању нуклеарних постројења;
8) процену људских и организационих ресурса потребних за сигуран и
безбедан рад нуклеарног постројења.
Директорат ближе прописује обим и садржај извештаја о пројектовању
нуклеарног постројења.
Директорат може да утврди додатне мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности за пројекат нуклеарног постројења.
Директорат одбија захтев за издавање сагласности на извештај из става 1.
овог члана ако нису испуњени утврђени услови радијационе и нуклеарне
сигурности и безбедности.
Локалитет нуклеарног постројења
Члан 123
Пројектом нуклеарног постројења одређују се границе локалитета нуклеарног постројења.
Директорат ближе прописује критеријуме за одређивање граница локалитета.
Влада на предлог Директората, проглашава нуклеарни локалитет на
основу одобреног извештаја о пројектовању нуклеарног постројења из
члана 122. овог закона.
Одлука о изградњи нуклеарног постројења
Члан 124
Влада уз претходну сагласност Народне скупштине доноси одлуку о
изградњи нуклеарног постројења, осим мобилног постројења за обраду
радиоактивног отпада.
Подносилац захтева за доношење одлуке о изградњи нуклеарног постројења је дужан да прибави и уз захтев поднесе Влади:
1) сагласност о намери изградње нуклеарног постројења из члана 116. овог
закона;
2) лиценцу за пројектовање нуклеарног постројења из члана 120. овог закона;
3) сагласности на извештаје о избору локације нуклеарног постројења и о
пројектовању нуклеарног постројења из чл. 119. и 122. овог закона.
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Лиценца за изградњу нуклеарног постројења
Члан 125
Носилац лиценце за пројектовање нуклеарног постројења је дужан да пре
почетка изградње нуклеарног постројења или реконструкције постојећег
објекта прибави лиценцу за изградњу нуклеарног постројења у складу са
чланом 42. овог закона.
Лиценца за изградњу нуклеарног постројења се издаје за изградњу нуклеарног постројења, за које су претходно прибављени:
1) сагласност на извештај о пројектовању нуклеарног постројења из члана
122. став 2. овог закона;
2) грађевинска дозвола у складу са законом којим се уређује планирање и
изградња;
3) одлука Владе о изградњи нуклеарног постројења у складу са овим законом.
Одредбе из става 2. тач. 2) и 3) се не односе на мобилно постројење за
обраду радиоактивног отпада.
Поред услова из члана 42. овог закона, подносилац захтева је дужан да:
1) има успостављен интегрисани систем менаџмента;
2) обезбеди да сви његови подуговарачи имају успостављен интегрисани
систем менаџмента;
3) обезбеди организационе и финансијске услове за декомисију нуклеарног постројења и управљање радиоактивним отпадом и истрошеним
нуклеарним горивом.
Лиценца из става 1. овог члана поред других услова прописаних законом,
престаје да важи даном издавања лиценце за пуштање у пробни рад
нуклеарног постројења.
Измене пројекта настале током изградње
Члан 126
Влада одлуком из члана 124. став 1. овог закона може да овласти Директорат да одобри измене пројекта настале током изградње под условом да
предложене измене пројекта немају утицаја или имају позитиван утицај
на радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност пре почетка њихове
реализације о чему Директорат обавештава Владу.
Ако током изградње нуклеарног постројења дође до потребе за изменама
одобреног пројекта Директорат нарочито проверава и процењује:
1) прихватљивост измена пројекта нуклеарног постројења у погледу радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
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2) прихватљивост промена на одобреној локацији нуклеарног постројења
осим мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада, у погледу
радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
3) резултате истраживачких и развојних активности које се односе на
потврду прихватљивости пројекта.
Директорат ће одбити предложене измене пројекта из става 1. овог члана
ако утврди да оне имају негативан утицај на радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност.
Изградња нуклеарног постројења
Члан 127
Нуклеарно постројење, осим мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада, може да се изгради само на локацији за коју је донет просторни и урбанистички план, издато решење о грађевинској дозволи и друга
документација у складу са законима којима се уређује планирање и
изградња и поступак процене утицаја на животну средину.
Нуклеарно постројење мора да буде изграђено на такав начин да се његова декомисија може извршити сигурно и безбедно.
Носилац лиценце за изградњу нуклеарног постројења је дужан да обезбеди да су све структуре, системи, компоненте и опрема израђени, уграђени,
прегледани и тестирани у складу са важећим стандардима и прописима
током свих фаза изградње.
Директорат ближе прописује услове за изградњу нуклеарног постројења.
б) Рад нуклеарног постројења
Лиценца за пробни рад нуклеарног постројења
Члан 128
Носилац лиценце за изградњу нуклеарног постројења је дужан да пре
пуштања у рад нуклеарног постројења прибави лиценцу за пробни рад
нуклеарног постројења у складу са чланом 42. овог закона.
Подносилац захтева за издавање лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да, уз захтев, поднесе Директорату Програм пробног рада.
Директорат ближе прописује обим Програма пробног рада нуклеарног
постројења.
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Лиценца за пробни рад нуклеарног постројења, поред других услова прописаних законом, престаје да важи даном издавања лиценце за рад нуклеарног постројења.
Пробни рад нуклеарног постројења
Члан 129
Пробни рад нуклеарног постројења састоји се из две фазе и то:
1) тестирање нуклеарног постројења без радиоактивних и нуклеарних материјала;
2) тестирање нуклеарног постројења са радиоактивним и нуклеарним материјалима.
Носилац лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да у току
пробног рада нуклеарног постројења потврди квалитет изграђених и
уграђених система, структура и компоненти од значаја за сигурност и безбедност.
Директорат може да присуствује испитивањима која се обављају током
пробног рада.
Правно лице или предузетник је дужан да при свакој промени локације
мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада спроведе пробни
рад мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада.
Носилац лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да успостави и одржава мере безбедности и мере физичко-техничке заштите постројења током фазе тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним
и нуклеарним материјалима.
Директорат ближе прописује услове за обављање пробног рада нуклеарног постројења.
Фаза тестирања нуклеарног постројења без радиоактивних и нуклеарних материјала
Члан 130
Фаза тестирања нуклеарног постројења без радиоактивних и нуклеарних
материјала се обавља у циљу потврђивања да су нуклеарно постројење и
уграђене структуре, системи и компоненте у складу са захтевима наведеним у пројекту нуклеарног постројења, прописима и међународним стандардима.
Носилац лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да након
завршене фазе тестирања нуклеарног постројења без радиоактивних и
нуклеарних материјала Директорату поднесе извештај о наведеној фази,
који укључује сва настала одступања од спецификација пројекта као и све
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измене у документацији поднетој за прибављање лиценце, које су настале
као резултат испитивања обављених током ове фазе.
Директорат даје сагласност на извештај из става 2. овог члана.
Фаза тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним и нуклеарним материјалима
Члан 131
Фаза тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним и нуклеарним
материјалима се обавља у циљу потврђивања да нуклеарно постројење
пре почетка рада испуњава све прописане услове радијационе и нуклеарне
сигурности и безбедности.
Пре спровођења фазе тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним и нуклеарним материјалима Директорат врши проверу, контролу и
надзор над испуњавањем прописаних мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.
Носилац лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да пре
спровођења фазе тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним и
нуклеарним материјалима изради и поднесе Директорату план управљања радиоактивним отпадом, прелиминарни план декомисије нуклеарног
постројења за сва нуклеарна постројења осим за постројење за одлагање
радиоактивног отпада за које се подноси прелиминарни план затварања у
складу са овим законом.
Носилац лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да након
завршене фазе тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним и
нуклеарним материјалима Директорату поднесе извештај о наведеној фази, који укључује сва настала одступања од спецификација пројекта као и
све измене у документацији поднетој за прибављање лиценце које су
настале као резултат испитивања обављених током ове фазе.
Директорат даје сагласност на извештај из става 4. овог члана.
Пуштање у рад након прекида рада
Члан 132
На нуклеарна постројења која се поново пуштају у рад након прекида рада
или код којих је вршена реконструкција или модификација у погледу
промене технологије рада постројења, примењују се одредбе чл. 128, 129,
130. и 131. овог закона.
Лиценца за рад нуклеарног постројења
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Члан 133
Носилац лиценце за пробни рад нуклеарног постројења је дужан да прибави лиценцу за рад нуклеарног постројења у складу са чланом 42. овог
закона.
Пре издавања лиценце за рад нуклеарног постројења Директорат врши
проверу, контролу и надзор:
1) над применом мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
2) резултата пробног рада;
3) оперативних услова и ограничења;
4) упутстава и процедура за рад;
5) људских ресурса неопходних за сигурно и безбедно обављање активности;
6) успостављених мера спремности и деловања у случају ванредног догађаја.
Лиценца за рад нуклеарног постројења, поред других услова утврђених
законом, престаје да важи даном издавања лиценце за декомисију нуклеарног постројења.
Рад нуклеарног постројења
Члан 134
Носилац лиценце за рад нуклеарног постројења је дужан да обезбеди:
1) рад нуклеарног постројења у оквиру оперативних услова и ограничења
утврђених у извештају о сигурности;
2) успостављање и спровођење програма интерне провере и тестирања
структура, система и компоненти од важности за сигуран рад постројења;
3) успостављање и спровођење програма одржавања структура, система и
компоненти од важности за сигуран рад постројења;
4) преглед и анализу сваке промене процедура и интегрисаног система
менаџмента као и сваке промене структура, система и компоненти које
могу утицати на сигурност постројења пре подношења захтева Директорату за прибављање решења о измени решења о издавању лиценце у складу
са овим законом;
5) одговарајући број радно ангажованих стручних и обучених лица као и
успостављен програм обуке;
6) успостављање и одржавање мера безбедности и мера физичко-техничке
заштите постројења током рада нуклеарног постројења.
Носилац лиценце за рад нуклеарног постројења је дужан да у току рада
нуклеарног постројења редовно прегледа и ажурира план управљања радиоактивним отпадом, прелиминарни план декомисије нуклеарног постројења за сва нуклеарна постројења осим за постројење за одлагање ра-
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диоактивног отпада односно прелиминарни план затварања нуклеарног
постројења за одлагање радиоактивног отпада у складу са овим законом.
Рад мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада може да се
врши само на локацији која испуњава услове за сигурно и безбедно обављање делатности који се утврђују анализом из члана 118. став 1. овог закона.
Директорат ближе прописује услове за рад нуклеарног постројења.
Привремени престанак рада нуклеарног постројења
Члан 135
Нуклеарно постројење, осим мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада, може привремено да престане са радом из било ког оправданог разлога који није планиран извештајем о сигурности за рад нуклеарног постројења.
Носилац лиценце је дужан да обезбеди да се управљање нуклеарним постројењем које је привремено престало са радом одвија на сигуран и безбедан начин, нарочито у погледу управљања радиоактивним отпадом,
истрошеним горивом, изворима зрачења и уз примену мера заштите од
пожара и спречавања његовог настанка.
Директорат може да захтева од носиоца лиценце да након привременог
престанка рада поднесе захтев за издавање лиценце за пробни рад нуклеарног постројења у складу са овим законом.
Директорат ближе прописује услове за привремени престанак рада нуклеарног постројења.
У случајевима када је нуклеарно постројење трајно престало са радом и не
постоји правно лице које је њиме управљало, Влада Републике Србије доноси одлуку о даљем управљању тим нуклеарним постројењем.
Сагласност за привремени престанак рада нуклеарног постројења
Члан 136
Носилац лиценце за рад нуклеарног постројења је дужан да од Директората прибави сагласност за привремени престанак рада нуклеарног постројења.
Носилац лиценце из става 1. овог члана је дужан да уз захтев за сагласност
поднесе Директорату Програм привременог престанка рада нуклеарног
постројења.
Директорат ближе прописује обим и садржај Програма из става 2. овог
члана.
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в) Декомисија
Одлука о крајњем статусу декомисије нуклеарног постројења
Члан 137
Влада на захтев носиоца лиценце за декомисију нуклеарног постројења
доноси одлуку о крајњем статусу декомисије нуклеарног постројења, осим
мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада.
Подносилац захтева из става 1. овог члана је дужан да уз захтев поднесе
Влади документ којим се доказује оправданост избора крајњег статуса
декомисије и лиценцу за декомисију нуклеарног постројења.
Крајњи статус декомисије нуклеарног постројења може да буде:
1) коришћење објекта или локалитета нуклеарног постројења или њихових делова без ограничења;
2) коришћење објекта или локалитета нуклеарног постројења или њихових делова са ограничењем;
3) ограничени приступ објекту или локалитету нуклеарног постројења
или њиховим деловима.
Лиценца за декомисију нуклеарног постројења
Члан 138
Носилац лиценце за рад нуклеарног постројења је дужан да прибави лиценцу за декомисију нуклеарног постројења за сва нуклеарна постројења
осим за постројења за одлагање радиоактивног отпада, у складу са чланом
42. овог закона.
Подносилац захтева за издавање лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да уз захтев поднесе Директорату план декомисије, план
ремедијације и план управљања радиоактивним отпадом у складу са овим
законом.
Лиценца за декомисију нуклеарног постројења, поред других услова прописаних законом, престаје да важи даном издавања решења о престанку
важења лиценце.
Декомисија нуклеарног постројења
Члан 139
Декомисија нуклеарног постројења се спроводи у циљу смањења радијационог ризика и ослобађања нуклеарног постројења или његовог дела од
регулаторне контроле.
Декомисија нуклеарног постројења састоји се из фазе припреме за декомисију и фазе спровођења декомисије.
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Директорат ближе прописује услове за декомисију нуклеарног постројења.
Фаза припреме за декомисију нуклеарног постројења
Члан 140
Фаза припреме за декомисију нуклеарног постројења подразумева одржавање постројења, прибављање одлуке Владе о крајњем статусу декомисије
нуклеарног постројења и ажурирање плана декомисије у складу са одлуком Владе о крајњем статусу декомисије нуклеарног постројења.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да након
завршене фазе припреме за декомисију Директорату поднесе ажурирани
план декомисије у складу са одлуком Владе о крајњем статусу декомисије
нуклеарног постројења и ажурирану другу документацију на основу које је
издата лиценца за декомисију нуклеарног постројења.
Директорат даје сагласност на документацију из става 2. овог члана у року
од 90 дана од дана пријема уредне документације.
Одредба става 1. овог члана не односи се на мобилно постројење за обраду
радиоактивног отпада.
Фаза спровођења декомисије нуклеарног постројења
Члан 141
Фаза спровођења декомисије нуклеарног постројења подразумева деконтаминацију, демонтирање и рушење структура, система и компоненти
нуклеарног постројења, управљање радиоактивним отпадом који потиче
од тих активности, као и поступак доказивања да је постигнут крајњи статус декомисије нуклеарног постројења.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења отпочиње фазу
спровођења декомисије након прибављања сагласности Директората из
члана 140. овог закона.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да, током
спровођења декомисије:
1) припреми и спроводи процедуре којима се обезбеђују мере радијационе
и нуклеарне сигурности и безбедности;
2) користи методе потврђене у пракси;
3) обезбеди да сва лица која учествују у обављању активности имају прописану обуку, квалификације и поседују одговарајућа знања;
4) води прописане евиденције;
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5) изврши избор технике декомисије тако да оптимизује заштиту изложених радника, појединаца, становништва и животне средине и да количине
насталог радиоактивног отпада буду што је могуће мање;
6) успостави мере за деловање у случају ванредног догађаја;
7) успостави и одржава мере физичко - техничке заштите нуклеарног постројења током обављања декомисије;
8) обезбеди сигурно и безбедно управљање радиоактивним отпадом који
је настао током декомисије до одлагања.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да по
завршетку декомисије припреми извештај о декомисији којим доказује да
је постигнут крајњи статус декомисије у складу са Планом декомисије и
извештај о завршном радиолошком прегледу постројења и локалитета
које подноси Директорату на сагласност.
Директорат даје сагласност на извештаје из става 4. овог члана у року од
90 дана од дана пријема уредне документације.
Прелиминарни план декомисије
Члан 142
Носилац лиценце за пројектовање нуклеарног постројења, изградњу
нуклеарног постројења, пробни рад нуклеарног постројења и рад нуклеарног постројења је дужан да за сва нуклеарна постројења осим за постројење за одлагање радиоактивног отпада, изради и редовно врши преглед и
ревизију прелиминарног плана декомисије нуклеарног постројења.
Прелиминарни план декомисије нуклеарног постројења из става 1. овог
члана садржи могућа решења за спровођење декомисије, анализу њихове
изводљивости, процену финансијских средства за спровођење декомисије
и начин обезбеђивања средстава, идентификацију категорија и процену
количине радиоактивног и другог отпада који може да настане током декомисије и начине управљања радиоактивним и другим отпадом.
Директорат ближе прописује обим и садржај прелиминарног плана декомисије из става 1. овог члана.
План декомисије
Члан 143
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да изради и редовно врши преглед и ревизију плана декомисије нуклеарног постројења.
План декомисије нуклеарног постројења, садржи нарочито:
1) изабрану стратегију декомисије;
2) опис и редослед активности декомисије;
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3) начин управљања радиоактивним отпадом, укључујући и ослобађање
од регулаторне контроле;
4) предложени крајњи статус и начин којим носилац лиценце потврђује да
је крајњи статус постигнут;
5) временски период за спровођење декомисије;
6) финансијска средства за спровођење декомисије.
Директорат ближе прописује обим и садржај плана декомисије из става 1.
овог члана.
Преглед и ревизија плана декомисије
Члан 144
Преглед и ревизија плана декомисије из чл. 142. и 143. овог закона врши
се на основу стеченог искуства, доступних података о декомисији истих
или сличних постројења, нових или измењених захтева сигурности и безбедности и развој технологије која се примењује у процесу спровођења
декомисије.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења доставља Директорату извештај о прегледу и ревизији плана декомисије из става 1. овог
члана.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења доставља Директорату извештај о прегледу и ревизији плана декомисије из става 1. овог
члана и после сваког непланираног догађаја који може да утиче на декомисију нуклеарног постројења.
Директорат ближе прописује рокове за преглед и ревизију плана декомисије из става 1. овог члана и рокове за достављање извештаја Директорату.
Директорат може да захтева од носиоца лиценце за декомисију нуклеарног постројења да изврши ванредни преглед и ревизију плана декомисије
из става 1. овог члана и да Директорату достави извештај.
Престанак важења лиценце за декомисију
Члан 145
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да поднесе захтев за престанак важења лиценце за декомисију по престанку активности предвиђених планом декомисије из члана 143. овог закона.
Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења је дужан да уз
захтев из става 1. овог члана Директорату поднесе извештај о декомисији
и извештај о завршном радиолошком прегледу постројења и локације.
Директорат пре одлучивања о престанку важења лиценце, врши проверу,
контролу и надзор над нуклеарним постројењем и локалитетом у циљу
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утврђивања крајњег статуса одређеног планом декомисије и испуњености
услова утврђених лиценцом.
Директорат решењем одлучује о престанку важења лиценце за декомисију
на основу оцене извештаја о декомисији и извештаја о завршном радиолошком прегледу.
Решењем о престанку важења лиценце за декомисију нуклеарног постројења, Директорат може да утврди додатне мере радијационе и нуклеарне
сигурности и безбедности које је правно лице или предузетник дужан да
спроводи на постројењу, локалитету и њиховим деловима до њиховог
ослобађања од регулаторне контроле.
Лиценца за затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада
Члан 146
Носилац лиценце за рад постројења за одлагање радиоактивног отпада је
дужан да прибави лиценцу за затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада, у складу са чланом 42. овог закона.
Подносилац захтева за издавање лиценце за затварање постројења за
одлагање радиоактивног отпада је дужан да уз захтев, поднесе Директорату план затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада у складу
са овим законом.
Лиценца из става 1. овог члана, поред других услова прописаних законом,
престаје да важи даном издавања решења о престанку важења лиценце за
затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада, у складу са овим
законом.
Затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада
Члан 147
Затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада обухвата деконтаминацију, демонтирање и рушење структура, система и компоненти и
довођење постројења за одлагање радиоактивног отпада у стање којим се
обезбеђује дугорочна сигурност одложеног радиоактивног отпада.
Носилац лиценце за затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада је дужан да успостави и спроводи мере контроле на локалитету
затвореног постројења за одлагање радиоактивног отпада.
Мере контроле су нарочито:
1) спречавање неовлашћеног коришћења локалитета и неовлашћеног уласка у постројење за одлагање радиоактивног отпада после његовог
затварања;
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2) мониторинг радиоактивности у животној средини и надзор над локалитетом затвореног постројења за одлагање радиоактивног отпада;
3) активности одржавања и ремедијације уколико су потребне;
4) успостављање начина за пренос знања будућим генерацијама.
Директорат ближе прописује услове за затварање постројења за одлагање
радиоактивног отпада и мере контроле на локалитету.
Прелиминарни план затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада
Члан 148
Носилац лиценце за пројектовање, изградњу, пробни рад и рад постројења за одлагање радиоактивног отпада је дужан да изради и редовно врши
преглед и ревизију прелиминарног плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада.
Прелиминарни план затварања постројења за одлагање радиоактивног
отпада из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) могућа решења за затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада;
2) анализу изводљивости затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада;
3) процену финансијских средства и начине обезбеђивања средстава;
4) опис и врсте радиоактивног отпада који се одлаже;
5) временске периоде за одлагање радиоактивног отпада;
6) процену количине одложеног радиоактивног отпада на годишњем нивоу;
7) место одлагања радиоактивног отпада у постројењу;
8) планове за фазно затварање појединих делова постројења.
Директорат ближе прописује обим и садржај прелиминарног плана
затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада.
План затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада
Члан 149
Носилац лиценце за затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада је дужан да изради и редовно врши преглед и ревизију плана
затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада.
План затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из става 1.
овог члана, садржи нарочито:
1) начин затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада;
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2) опис и врсте радиоактивног отпада који је одложен и његово место у
постројењу;
3) опис и редослед активности затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада;
4) активне и пасивне мере контроле;
5) временски период за затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада;
6) процену финансијских средстава за затварање постројења за одлагање
радиоактивног отпада;
7) опис успостављених баријера којима се спречава да радиоактивни материјал доспе у животну средину;
8) начин обележавања локалитета после затварања;
9) начин комуникације са јавношћу.
Директорат ближе прописује обим и садржај плана затварања постројења
за одлагање радиоактивног отпада.
Преглед и ревизија плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада
Члан 150
Преглед и ревизија плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из чл. 148. и 149. овог закона врши се на основу стеченог искуства, доступних података о затварању истих или сличних постројења, нових
или измењених захтева сигурности и безбедности и развоја технологија
које се примењују у процесу спровођења затварања.
Преглед и ревизија плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из става 1. овог члана врши се и после сваког непланираног
догађаја који може да утиче на затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада.
Носилац лиценце доставља Директорату извештај о извршеном прегледу
и ревизији плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из ст. 1. и 2. овог члана.
Директорат ближе прописује рокове за преглед и ревизију плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из става 1. овог члана и
рокове за достављање Директорату извештаја из става 3. овог члана.
Директорат може да захтева од носиоца лиценце за затварање постројења
за одлагање радиоактивног отпада да изврши ванредни преглед и ревизију плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из чл.
147. и 148. овог закона и да о ванредном прегледу достави Директорату
извештај.
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Престанак важења лиценце за затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада
Члан 151
Носилац лиценце за затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада је дужан да поднесе захтев за престанак важења лиценце по окончању свих активности предвиђених планом затварања постројења за
одлагање радиоактивног отпада из члана 148. овог закона.
Носилац лиценце за затварање постројења за одлагање радиоактивног
отпада је дужан да уз захтев из става 1. овог члана Директорату поднесе
извештај о затварању постројења за одлагање радиоактивног отпада и
извештај о завршном радиолошком прегледу постројења и локалитета.
Директорат, пре доношења одлуке о престанку важења лиценце, врши
проверу, контролу и надзор над постројењем и локалитетом у циљу утврђивања испуњености услова предвиђених планом затварања постројења
за одлагање радиоактивног отпада.
Директорат решењем одлучује о престанку важења лиценце за затварање
постројења за одлагање радиоактивног отпада на основу оцене извештаја
о затварању постројења за одлагање радиоактивног отпада, извештаја о
завршном радиолошком прегледу, резултата спроведене провере, контроле и надзора и ако утврди да је постројење за одлагање радиоактивног
отпада затворено на сигуран и безбедан начин.
Решењем о престанку важења лиценце за затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада, Директорат може да утврди додатне мере
радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности које је правно лице
или предузетник дужан да спроводи на постројењу, локалитету и њиховим деловима до њиховог ослобађања од регулаторне контроле.
Финансирање декомисије и затварања постројења за одлагање
Члан 152
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности у складу са овим
законом је дужан да, пре почетка изградње нуклеарног постројења, обезбеди изворе финансијских средстава која ће бити на располагању за
потребе декомисије укључујући и управљање радиоактивним отпадом
који настаје као резултат декомисије, као и за потребе затварања постројења за одлагање.
Влада обезбеђује финансијска средства за трошкове декомисије, укључујући и управљање насталим радиоактивним отпадом за постојећа нуклеарна постројења.
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Мониторинг радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног постројења
Члан 153
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је дужан да спроводи мониторинг радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног постројења у складу са програмом мониторинга радиоактивности у
животној средини у околини нуклеарног постројења на који Директорат
даје сагласност.
Директорат ближе прописује начин и услове за спровођење и за израду
програма мониторинга радиоактивности из става 1. овог члана.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је дужан да обезбеди финансијска средства за спровођење мониторинга радиоактивности из
става 1. овог члана.
Евиденције носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности
Члан 154
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је дужан да чува
евиденције и податке о нуклеарном постројењу и његовом локалитету, о
управљању радиоактивним отпадом и нуклеарним и другим радиоактивним материјалом и целокупну документацију за потребе утврђивања грађанске одговорности у складу са међународном конвенцијом о грађанској
одговорности за нуклеарне штете.
Директорат ближе прописује услове и рокове чувања евиденције и података из става 1. овог члана.
3. Ремедијација
Ремедијација локације
Члан 155
Правно лице или предузетник је дужан да изврши ремедијацију локације
са контаминацијом насталом као резултат планираних активности, ситуације постојећег излагања или као последица ванредног догађаја која не
може да се занемари са становишта заштите од јонизујућег зрачења.
Ремедијација се обавља у циљу постизања услова за коришћење локације
без ограничења.
Уколико није могуће остварити услове из става 2. овог члана коришћење
локације може да се ограничи у погледу коришћење локације у целини
или њених делова и приступа локацији.
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Директорат прописује мере контроле локације уколико је њено коришћење ограничено у складу са ставом 3. овог члана.
Након завршене ремедијације локације, правно лице или предузетник је
дужан да изврши ремедијацију земљишта у складу са законом којим се
уређује заштита земљишта.
Санација контаминираних објеката
Члан 156
Правно лице или предузетник је дужан да изврши санацију контаминираних објеката са контаминацијом насталом као резултат ситуације постојећег излагања или као последица ванредног догађаја која не може да се
занемари са становишта заштите од јонизујућег зрачења.
Санација контаминираног објекта се обавља у циљу постизања услова за
коришћење објекта без ограничења.
Уколико није могуће остварити услове из става 2. овог члана коришћење
објекта може да се ограничи у погледу коришћења објекта у целини или
његових делова и приступа објекту.
Директорат прописује мере контроле објекта уколико је његово коришћење ограничено у складу са ставом 3. овог члана.
Санација контаминираних објеката из става 1. овог члана не односи се на
постројења за која се прибавља лиценца за декомисију.
План ремедијације локације и санације контаминираних објеката
Члан 157
План ремедијације локације и план санације контаминираних објеката
садржи нарочито:
1) циљеве;
2) референтне нивое;
3) врсту, обим и трајање активности које треба спровести;
4) мере управљања радиоактивним отпадом;
5) ограничење за коришћење локације, односно објекта;
6) програме мониторинга и контроле као и активне и пасивне мере контроле локације на којој је спроведена ремедијација, односно објекта који је
саниран.
Директорат ближе прописује обим и садржај плана ремедијације и плана
санације контаминираних објеката из става 1. овог члана.
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Носилац лиценце за декомисију нуклеарног постројења као и правно лице
или предузетник који поседује сагласност за обављање ремедијације у
складу са овим законом је дужан да редовно ажурира план ремедијације.
Правно лице или предузетник који поседује сагласност за обављање санације контаминираног објекта је дужан да редовно ажурира план санације.
Сагласност за ремедијацију локације и за санацију контаминираних објеката
Члан 158
Правно лице или предузетник дужно је да прибави сагласност Директората за ремедијацију локације, односно сагласност за санацију контаминираног објекта.
Правно лице или предузетник дужно је да уз захтев за прибављање сагласности из става 1. овог члана поднесе:
1) план ремедијације, односно санације;
2) план управљања радиоактивним отпадом.
Правно лице или предузетник је дужан да изврши ремедијацију локације,
односно санацију објекта у складу са планом из члана 157. овог закона.
Правно лице или предузетник је дужан да по завршеној ремедијацији
локације, односно санацији објекта поднесе извештај Директорату којим
се доказује да је постигнут крајњи статус локације, односно објекта у складу са планом и извештај о обављеном завршном радиолошком прегледу.
Ремедијацију локације и санацију објекта може да врши носилац
овлашћења за обављање послова деконтаминације радне и животне средине.
Директорат може ослободити локацију и објекат од регулаторне контроле
у складу са чланом 63. овог закона.
Правно лице или предузетник је дужан да чува евиденције и податке о
локацији, објекту, изворима зрачења и о управљању радиоактивним отпадом.
Директорат ближе прописује услове за ремедијацију локације и санацију
објеката, као и услове и рокове у којима се чувају евиденције и подаци из
става 7. овог члана.
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4. Сигурност управљања радиоактивним отпадом и истрошеним
нуклеарним горивом
Општи принципи сигурности управљања радиоактивним отпадом и
истрошеним нуклеарним горивом
Члан 159
Општи принципи сигурног управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом у Републици Србији су:
1) смањење настајања радиоактивног отпада на најмању могућу меру у
погледу активности и количине, применом прописаних мера при пројектовању и начина рада и декомисије, укључујући рециклажу и поновну
употребу материјала;
2) међусобна зависност свих поступака током настајања и управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом;
3) управљање радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом на сигуран начин, укључујући и дугорочно управљање применом пасивних мера које гарантују сигурност;
4) спровођење мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности у
складу са градираним приступом;
5) обавеза правног лица или предузетника код кога је радиоактивни отпад
или истрошено нуклеарно гориво настало да сноси трошкове управљања
радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом;
6) процес доношења одлука у свим фазама управљања радиоактивним
отпадом и истрошеним нуклеарним горивом је документован и заснован
на доказима.
Република Србија обезбеђује услове за сигурно и безбедно складиштење
радиоактивног отпада, ислужених извора зрачења и истрошеног нуклеарног горива у централном складишту.
Република Србија обезбеђује услове за сигурно и безбедно одлагање радиоактивног отпада, ислужених извора зрачења и истрошеног нуклеарног
горива.
Декларација о проглашењу радиоактивног материјала и истрошеног
нуклеарног горива за радиоактивни отпад
Члан 160
Носилац одобрења декларацијом проглашава радиоактивни материјал и
истрошено нуклеарно гориво које се не планира за даљу употребу за радиоактивни отпад.
Носилац одобрења је дужан да Директорату достави декларацију из става
1. овог члана у року од осам дана од дана проглашења.
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Директорат издаје потврду о проглашењу из става 1. овог члана.
Директорат ближе прописује садржај декларације из става 1. овог члана.
Управљање радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом
Члан 161
Носилац одобрења у оквиру чије делатности настаје радиоактивни отпад
или истрошено нуклеарно гориво одговоран је за сигурно и безбедно
управљање радиоактивним отпадом или истрошеним нуклеарним горивом до његове предаје у централно складиште, постројење за обраду или
прераду или постројење за одлагање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива.
Носилац лиценце за рад постројења за складиштење, за обраду или прераду и за одлагање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног
горива одговоран је за сигурно и безбедно управљање радиоактивним
отпадом или истрошеним нуклеарним горивом које складишти, обрађује,
прерађује или одлаже.
Фазе управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом
Члан 162
Фазе управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом су:
1) настајање и сакупљање;
2) карактеризација;
3) чување;
4) обрада радиоактивног отпада или прерада истрошеног нуклеарног горива;
5) складиштење;
6) одлагање.
Истрошено нуклеарно гориво може да буде употребљив ресурс или се
проглашава радиоактивним отпадом.
У случају да се истрошено нуклеарно гориво прогласи радиоактивним
отпадом примењују се одредбе овог закона које се односе на управљање
радиоактивним отпадом.
Директорат ближе прописује услове за управљање радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом, начин паковања и обележавања.
Обавезе носиоца одобрења у погледу управљања радиоактивним отпадом
и истрошеним нуклеарним горивом
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Носилац одобрења је дужан да:

Члан 163

1) сакупља, евидентира и чува радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво на прописани начин и у складу са прописаним условима и преда га носиоцу лиценце за рад нуклеарног постројења за обраду или за
прераду, за складиштење или за одлагање радиоактивног отпада или
истрошеног нуклеарног горива;
2) обезбеди да објекти и просторије у којима се радиоактивни отпад и
истрошено нуклеарно гориво сакупља, евидентира и чува, испуњавају све
прописане техничке услове и мере радијационе и нуклеарне сигурности и
безбедности;
3) примењује мере којима се спречава контаминација животне средине
радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом.
Настајање и сакупљање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног
горива
Члан 164
Настајање и сакупљање радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног
горива се током обављања делатности контролише и евидентира.
Мере контроле настанка радиоактивног отпада које спроводи носилац
одобрења, нарочито, су:
1) смањење настајања радиоактивног отпада;
2) поновна употреба радиоактивног материјала;
3) рециклажа радиоактивног материјала.
Директорат ближе прописује услове за сакупљање, евидентирање и контролу настајања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Привремено чување радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
Члан 165
Носилац одобрења може привремено да чува радиоактивни отпад и
истрошено нуклеарно гориво које настаје током обављања делатности у
свом спремишту до предаје носиоцу лиценце за рад нуклеарног постројења за обраду или прераду, за складиштење или за одлагање радиоактивног отпада, односно истрошеног нуклеарног горива или до ослобађања
радиоактивног отпада од регулаторне контроле.
Носилац одобрења може радиоактивни отпад или истрошено нуклеарно
гориво сместити у спремиште у складу са условима утврђеним у одобрењу
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за обављање делатности током које настаје радиоактивни отпад или
истрошено нуклеарно гориво.
Директорат ближе прописује начин и рокове привременог чувања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Карактеризација радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
Члан 166
Носилац одобрења је дужан да изврши карактеризацију радиоактивног
отпада и истрошеног нуклеарног горива који настане током обављања
делатности.
Карактеризацијом радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива прибављају се подаци о физичким, механичким, хемијским, радиолошким и биолошким својствима у циљу његовог сигурног и безбедног
управљања.
Директорат ближе прописује критеријуме за вршење карактеризације
радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Категоризација радиоактивног отпада
Члан 167
Категоризација радиоактивног отпада врши се на основу података из члана 166. став 2. овог закона.
Директорат ближе прописује категорије радиоактивног отпада и критеријуме за категоризацију радиоактивног отпада.
Обрада радиоактивног отпада
Члан 168
Обрада радиоактивног отпада врши се у циљу довођења радиоактивног
отпада у облик који испуњава критеријуме за сигуран и безбедан транспорт, складиштење или одлагање и у циљу смањења количина насталог
радиоактивног отпада кроз рециклажу и поновну употребу.
Током обраде радиоактивног отпада врше се активности предтретмана,
третмана и кондиционирања радиоактивног отпада.
Након обраде радиоактивни отпад се пакује на начин који обезбеђује
задржавање радиоактивног материјала унутар паковања током планираних активности као и приликом ванредних догађаја који могу настати у
транспорту, складиштењу или одлагању радиоактивног отпада.
Директорат ближе прописује услове за обраду радиоактивног отпада.
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Прерада истрошеног нуклеарног горива
Члан 169
Прерада истрошеног нуклеарног горива врши се у постројењу за прераду
истрошеног нуклеарног горива.
Директорат ближе прописује услове за прераду истрошеног нуклеарног
горива.
Складиштење радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
Члан 170
Складиштење радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
врши се у циљу примене мера изолације и контроле радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива током свих фаза управљања пре њиховог одлагања.
Носилац лиценце за рад постројења за складиштење радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива је дужан да обезбеди услове и спроводи мере које омогућавају проверу стања и услова складиштења, спречавање достизања критичности, изношење радиоактивног отпада ради
обраде или истрошеног нуклеарног горива ради прераде и одлагања или
ослобађања радиоактивног отпада од регулаторне контроле и очувања
паковања радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива у
стању подесном за обраду или прераду или одлагање.
Носилац лиценце за рад постројења за складиштење радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива је дужан да води евиденције и Директорату доставља податке о ускладиштеном радиоактивном отпаду и
истрошеном нуклеарном гориву у временским интервалима и на начин
који ближе прописује Директорат.
Директорат ближе прописује услове за складиштење радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Одлагање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива
Члан 171
Одлагање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива
врши се у циљу изолације радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива од људи и животне средине.
Постројење за одлагање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива мора током пројектовања, изградње, пробног рада, рада и
затварања да испуни услове који обезбеђују пасивне мере радијационе и
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нуклеарне сигурности и безбедности и обезбеди да потреба за спровођењем тих мера након затварања постројења за одлагање радиоактивног
отпада или истрошеног нуклеарног горива буде најмања могућа.
Изабрана локација, пројектоване баријере и рад постројења за одлагање
радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива обезбеђују
примену вишеструких мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и спречавање достизања критичности.
Пројектоване баријере, структуре, системи и компоненте, укључујући и
паковање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива и
изабрана локација морају да:
1) обезбеде задржавање радионуклида садржаних у радиоактивном отпаду или истрошеном нуклеарном гориву у временском периоду којим се,
услед радиоактивног распада, постиже значајно смањење ризика повезаних са одложеним радиоактивним отпадом или истрошеним нуклеарним
горивом;
2) спрече достизање критичности;
3) омогуће одвођење топлоте у случају одлагања радиоактивног отпада
или истрошеног нуклеарног горива који генерише топлоту.
Носилац лиценце за рад постројења за одлагање радиоактивног отпада
или истрошеног нуклеарног горива је дужан да спроводи мере којима се
обезбеђују пасивне мере сигурности.
Директорат ближе прописује услове за одлагање радиоактивног отпада.
Критеријуми за пријем радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног
горива
Члан 172
Носилац лиценце за рад постројења за обраду, за складиштење или за
одлагање радиоактивног отпада, односно рад постројења за прераду,
складиштење или одлагање истрошеног нуклеарног горива је дужан да
успостави критеријуме за пријем радиоактивног отпада и истрошеног
нуклеарног горива.
Радиоактивни отпад се прима у постројење за обраду, складиштење или
одлагање радиоактивног отпада у складу са критеријумима за пријем радиоактивног отпада.
Истрошено нуклеарно гориво се прима у постројење за прераду, складиштење или одлагање истрошеног нуклеарног горива у складу са критеријумима за пријем истрошеног нуклеарног горива.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

819

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Критеријуми за пријем радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног
горива утврђују се према радиолошким, механичким, физичким, хемијским и биолошким особинама радиоактивног отпада или истрошеног
нуклеарног горива.
Директорат ближе прописује услове за утврђивање критеријума за пријем
радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Ослобађање радиоактивног отпада од регулаторне контроле
Члан 173
Радиоактивни отпад се може ослободити од регулаторне контроле само уз
претходно прибављену сагласност Директората у складу са чланом 62.
овог закона.
Ослобађање радиоактивног отпада од регулаторне контроле се обавља
после обраде или периода чувања и складиштења.
План управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним
горивом
Члан 174
План управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним
горивом садржи нарочито:
1) организациону структуру за управљање радиоактивним отпадом и
истрошеним нуклеарним горивом код носиоца одобрења за обављање
делатности током које настаје радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво;
2) листу писаних процедура и других докумената за управљање радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом;
3) начин настанка радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива, категорије и претпостављене годишње количине насталог радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива;
4) начин управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним
горивом;
5) техничке, организационе и друге мере за смањење настанка радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива;
6) услове за предају радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива носиоцу лиценце за рад постројења за обраду, за складиштење или
за одлагање радиоактивног отпада односно лиценце за рад постројења за
прераду, за складиштење или за одлагање истрошеног нуклеарног горива;
7) начин вођења евиденције о радиоактивном отпаду и истрошеном
нуклеарном гориву које је настало, или је у спремишту, или је обрађено
односно прерађено, или је ускладиштено или одложено.
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Директорат ближе прописује обим и садржај плана управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом.
Финансирање управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом
Члан 175
Правно лице или предузетник код кога је настао радиоактивни отпад или
истрошено нуклеарно гориво сноси трошкове управљања радиоактивним
отпадом односно истрошеним нуклеарним горивом.
Уколико правно лице или предузетник из става 1. овог члана није познат
или више не постоји, Република Србија преузима одговорност за управљање тим радиоактивним отпадом или истрошеним нуклеарним горивом.
Уколико се накнадно утврди правно лице или предузетник код кога је
настао радиоактивни отпад или истрошено нуклеарно гориво, дужан је да
надокнади трошкове управљања радиоактивним отпадом или истрошеним нуклеарним горивом.
Евиденција радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
Члан 176
Носилац одобрења је дужан да води евиденцију о радиоактивном отпаду
који је настао и налази се у спремишту, који је обрађен, ускладиштен,
одложен или ослобођен регулаторне контроле.
Носилац одобрења је дужан да води евиденцију о истрошеном нуклеарном гориву које је настало, које је у спремишту, које је прерађено, ускладиштено или одложено.
Носилац одобрења је дужан да податке из евиденције из ст. 1. и 2. овог
члана доставља Директорату.
Директорат ближе прописује услове, начин и временске рокове за вођење
евиденције и достављање података из ст. 1. и 2. овог члана.
5. Контрола прекограничних пошиљки радиоактивног отпада и
истрошеног нуклеарног горива
Прекограничне пошиљке радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног
горива
Члан 177
Директорат ближе прописује систем контроле увоза радиоактивног отпада насталог током обраде радиоактивног отпада или прераде истрошеног
нуклеарног горива у другој држави а које је пореклом из Републике Срби-
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је, као и систем контроле извоза и транзита пошиљки радиоактивног
отпада и истрошеног нуклеарног горива.
Извоз радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
Члан 178
Директорат издаје дозволу за извоз радиоактивног отпада и истрошеног
нуклеарног горива насталог на територији Републике Србије.
Радиоактивни отпад и истрошено нуклеарно гориво из става 1. овог члана
може да се извози уз претходно издату дозволу Директората и сагласност
надлежног органа државе у коју се врши извоз.
Директорат издаје дозволу за извоз радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива из става 1. овог члана ако је:
1) држава у коју се извози радиоактивни отпад или истрошено нуклеарно
гориво обавештена о извозу радиоактивног отпада или истрошеног
нуклеарног горива пре његовог приспећа и ако је дала сагласност;
2) држава у коју се извози радиоактивни отпад или истрошено нуклеарно
гориво потписница Заједничке конвенције о сигурности управљања
ислуженим горивом и сигурности управљања радиоактивним отпадом;
3) извоз материјала у складу са релевантним међународним обавезама у
свим државама транзита;
4) у држави у коју се извози радиоактивни отпад или истрошено нуклеарно гориво ради одлагања пуштено у рад постројење за одлагање радиоактивног отпада или истрошеног нуклеарног горива пре упућивања пошиљке, и ако има регулаторну инфраструктуру и административне и техничке капацитете неопходне за управљање извезеним радиоактивним отпадом или истрошеним нуклеарним горивом на начин којим се потврђује
његова сигурност и безбедност у складу са међународним стандардима.
Директорат неће издати дозволу за извоз радиоактивног отпада или
истрошеног нуклеарног горива за складиштење или одлагање:
1) на дестинације јужно од 60° јужне географске ширине;
2) ако оцени да држава у коју се врши извоз нема административне и
техничке капацитете за сигурно управљање радиоактивним отпадом или
истрошеним нуклеарним горивом.
Радиоактивни отпад који се извози ради обраде и истрошено нуклеарно
гориво које се извози ради прераде
Члан 179
Република Србија је одговорна за сигурно одлагање радиоактивног отпада
који је извезен ради обраде и истрошеног нуклеарног горива које је изве-
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зено ради прераде, као и радиоактивног отпада који настаје услед обраде
или прераде.
Увоз радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
Члан 180
Директорат издаје дозволу за увоз радиоактивног отпада насталог током
обраде радиоактивног отпада или прераде истрошеног нуклеарног горива
у другој држави а које је пореклом из Републике Србије.
Директорат издаје дозволу за повраћај радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива у случају да извоз није реализован.
Транзит пошиљке радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива
кроз Републику Србију
Члан 181
Директорат издаје дозволу за транзит пошиљке радиоактивног отпада и
истрошеног нуклеарног горива кроз Републику Србију на захтев пошиљаоца из друге државе.
Захтев из става 1. овог члана садржи доказ да је пошиљалац из друге
државе закључио уговор са примаоцем из треће државе, да су га одобрили
надлежни органи обе државе и да се њиме пошиљалац обавезује да поново прими радиоактивни отпад или истрошено нуклеарно гориво када упућивање пошиљке не може да се реализује до краја.
VII ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА, АКТИВНОСТИ, ПОСЕБНЕ ОПРЕМЕ И НЕНУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПОВЕЗАНИХ СА НУКЛЕАРНИМ ГОРИВНИМ ЦИКЛУСОМ
Пријављивање нуклеарног материјала, активности, посебне опреме и
ненуклеарног материјала повезаних са нуклеарним горивним циклусом
Члан 182
Правно лице или предузетник који поседује нуклеарни материјал у нуклеарне и ненуклеарне сврхе је дужан да пријави поседовање нуклеарног материјала Директорату у складу са потврђеним међународним споразумима и овим законом.
Правно лице или предузетник је дужан да пријави Директорату активности, посебну опрему и ненуклеарни материјал повезан са нуклеарним горивним циклусом у складу са потврђеним међународним споразумима и
овим законом.
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Директорат издаје потврду о пријављивању нуклеарног материјала из
става 1. и активности, посебне опреме и ненуклеарног материјала из става
2. овог члана.
Директорат води централну евиденцију нуклеарног материјала, активности, посебне опреме и ненуклеарног материјала повезаних са нуклеарним
горивним циклусом.
Директорат ближе прописује услове и рокове за пријављивање нуклеарног материјала из става 1. и активности, посебне опреме и ненуклеарног
материјала из става 2. овог члана.
Евиденција и контрола нуклеарног материјала, активности, посебне
опреме и ненуклеарног материјала повезаних са нуклеарним горивним
циклусом
Члан 183
Директорат осигурава ефективну примену гарантија у Републици Србији у
складу са потврђеним међународним споразумима о примени гарантија и
успоставља и одржава систем обрачуна и контроле нуклеарног материјала.
Правно лице или предузетник из члана 182. став 1. овог закона је дужан да
води евиденцију о нуклеарном материјалу, активностима, посебној опреми и ненуклеарном материјалу повезаним са нуклеарним горивним
циклусом у складу са потврђеним међународним споразумима и овим
законом.
Правно лице или предузетник је дужан да податке из евиденције из става
2. овог члана доставља Директорату у прописаним роковима.
Директорат врши контролу евиденције из става 2. овог члана.
Директорат ближе прописује успостављање и одржавање система обрачуна и контроле нуклеарног материјала.
Директорат ближе прописује начин вођења евиденције и рокове за
достављање података из евиденције из става 2. овог члана.
Контрола и надзор Међународне агенције за атомску енергију
Члан 184
Правно лице или предузетник је дужан да у складу са потврђеним међународним конвенцијама и споразумима омогући инспекторима Међународне агенције за атомску енергију вршење контроле и надзора над
нуклеарним материјалима, активностима, посебној опреми и ненуклеарном материјалу повезаним са нуклеарним горивним циклусом, као и дру-
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гим активностима прописаним потврђеним међународним споразумима
и протоколима.
VIII РАДИЈАЦИОНА И НУКЛЕАРНА БЕЗБЕДНОСТ
Мере безбедности извора зрачења и повезаних постројења
Члан 185
Мере безбедности извора зрачења и повезаних постројења се спроводе у
циљу спречавања вршења злонамерних и противзаконитих радњи према
изворима зрачења, повезаним постројењима и повезаним делатностима.
Мере безбедности из става 1. овог члана се примењују у складу са другим
релевантним законима, подзаконским актима, могућом претњом утврђеном Проценом основне безбедносне угрожености у складу са овим законом, категоризацијом радиоактивних извора, категоризацијом нуклеарних материјала у складу са потврђеним међународним конвенцијама, и
процењеним ризиком од штете по лица, имовину, друштво и животну
средину која може настати као последица безбедносног догађаја.
Мере безбедности из става 1. овог члана, обухватају нарочито:
1) детекцију могућег безбедносног догађаја;
2) успостављање мера за одговор у циљу брзог и ефикасног лоцирања
несталих извора зрачења и њиховог стављања под контролу;
3) мере за сузбијање могућих последица саботаже или другог злонамерног
коришћења извора зрачења.
Влада на предлог Директората, прописује и прати примену мера радијационе и нуклеарне безбедности извора зрачења, повезаних
постројења и транспорта извора зрачења.
Влада на предлог Директората, оснива Комисију за радијациону и нуклеарну безбедност, у циљу координације и праћења активности у области
радијационе и нуклеарне безбедности.
Процена основне безбедносне угрожености
Члан 186
Мере безбедности радиоактивних и нуклеарних материјала и повезаних
постројења се утврђују на основу Процене основне безбедносне угрожености.
Мере безбедности током транспорта радиоактивних и нуклеарних материјала се утврђују на основу Процене основне безбедносне угрожености за
сваки појединачни транспорт.
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Влада образује Комисију за израду Процене основне безбедносне угрожености.
Комисија из става 3. овог члана врши процену угрожености радиоактивних и нуклеарних материјала и повезаних постројења укључујући транспорт на основу доступних информација служби безбедности Републике
Србије, министарства надлежног за унутрашње послове, министарства
надлежног за спољне послове, носилаца одобрења и Директората.
Влада, на предлог Директората, прописује услове за образовање и рад комисије из става 3. овог члана као и начин и услове за израду, преглед и
ревизију Процене основне безбедносне угрожености.
Одговорност носиоца регистрације
Члан 187
Носилац регистрације је дужан да обезбеди и одржава мере физичко техничке заштите и друге мере безбедности у зависности од врсте, категорије и намене извора зрачења током обављања делатности, у циљу спречавања крађе, саботаже, губитка или неовлашћеног приступа.
Одредба става 1. овог члана закона се не примењују на носиоца регистрације који обавља делатност у вези са генераторима извора зрачења.
Одговорност носиоца лиценце
Члан 188
Носилац лиценце је дужан да обезбеди и одржава мере физичко - техничке заштите и друге мере безбедности извора зрачења и повезаних постројења укључујући и транспорт.
Носилац лиценце је дужан да предузме све прописане мере у оквиру својих одговорности и капацитета усклађених са Проценом основне безбедносне угрожености у циљу спречавања крађе, саботаже или губитка извора зрачења као и у циљу умањења штетних последица таквог догађаја.
У случају крађе, саботаже или губитка радиоактивног и нуклеарног материјала, носилац лиценце је дужан да:
1) без одлагања обавести Директорат и друге надлежне државне органе и
организације о догађају и могућим последицама;
2) достави Директорату и другим надлежним државним органима и организацијама детаљан извештај о догађају, у најкраћем могућом року а не
дуже од 72 сата од достављања обавештења из тачке 1) овог става;
3) на захтев Директората и других надлежних државних органа и организација достави све додатне информације.
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У случају претње која по својим карактеристикама превазилази претњу
описану у Процени основне безбедносне угрожености, примењују се мере
безбедности прописане националним безбедносним инструментима.
Носилац лиценце је дужан да успостави и одржава ефикасну сарадњу са
државним органима надлежним за безбедност.
Одредбе овог члана не примењују се на носиоца лиценце који обавља делатност у вези са генераторима извора зрачења.
План безбедности
Члан 189
Правно лице или предузетник је дужан да пре подношења захтева за издавање лиценце изради План безбедности којим се описују мере радијационе и нуклеарне безбедности.
План безбедности је поверљив документ у складу са законом којим се уређује тајност података.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана је дужан да од Министарства унутрашњих послова прибави сагласност на План безбедности.
План безбедности садржи нарочито:
1) опис мера безбедности;
2) пројекат система физичко - техничке заштите;
3) опис подручја, постројења и других објеката у том подручју и штићеног
материјала уз приложену категоризацију материјала;
4) листу интерних докумената који се односе на безбедност;
5) лица одговорна за безбедност;
6) план деловања у случају безбедносног догађаја;
7) начин и план оцењивања ефикасности система безбедности.
Влада ближе прописује садржај Плана безбедности.
Носилац лиценце је дужан да редовно и континуирано унапређује план из
става 1. овог члана у складу са свим променама, тако да План увек одражава тренутно стање постројења и делатности.
Носилац лиценце је дужан да обезбеди усклађеност Плана безбедности са
Проценом основне безбедносне угрожености.
У случају промене тренутне безбедносне процене носилац лиценце је дужан да, у најкраћем року, изврши измене система физичко-техничке заш-
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тите и Плана безбедности у складу са препорукама надлежних безбедносних органа и уз њихову сагласност.
Одредбе овог члана не примењују се на носиоца лиценце који обавља делатност у вези са генераторима извора зрачења.
Међународна сарадња и помоћ
Члан 190
У случају безбедносног догађаја који укључује изворе зрачења, Директорат у најкраћем могућем року предузима све активности у циљу обавештавања надлежних државних органа и организација и међународних
организација о догађају и могућим последицама, у складу са потврђеним
међународним правним актима.
Заштита тајности података
Члан 191
Забрањено је објављивање и коришћење свих података у вези са изворима
зрачења и постројењима чији степен тајности је одређен у складу са
одредбама националних закона и одредбама међународних правних аката.
Директорат, у сарадњи са другим надлежним органима и организацијама
доноси смернице у вези са одређивањем степена тајности података о
изворима зрачења и обављању делатности у областима које уређује овај
закон у складу са прописима о тајности података.
ИX ПРИПРЕМЉЕНОСТ И ОДГОВОР У СЛУЧАЈУ НУКЛЕАРНЕ ИЛИ
РАДИОЛОШКЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Обавештавања и евиденција ванредних догађаја
Члан 192
Носилац одобрења је дужан да води евиденцију и врши анализу ванредних догађаја који укључују или могу да укључе ванредно или непланирано
излагање.
Носилац одобрења је дужан да без одлагања обавести Директорат о сваком ванредном догађају у вези са делатношћу коју обавља и да одмах предузме све неопходне мере у циљу отклањања или смањења последица,
укључујући и почетну процену околности и последица ванредног догађаја
и пружање помоћи током спровођења мера заштите.
Директорат ближе прописује услове за вођење евиденције и вршење анализе из става 1. овог члана.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

828

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

План за деловање у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације
Члан 193
Ради заштите живота и здравља људи и животне средине у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације на територији или изван територије Републике Србије, Влада доноси План за деловање у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације.
Директорат у сарадњи са другим надлежним државним органима и организацијама припрема предлог Плана за деловање у случају нуклеарне или
радиолошке ванредне ситуације.
План за деловање у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације садржи нарочито:
1) циљеве деловања у нуклеарној или радиолошкој ванредној ситуацији;
2) процену опасности од нуклеарних или радиолошких ванредних ситуација;
3) надлежности и одговорности учесника у планирању за деловање у
нуклеарној или радиолошкој ванредној ситуацији и одговору на нуклеарну или радиолошку ванредну ситуацију;
4) план операција за деловање у могућим нуклеарним или радиолошким
ванредним ситуацијама, као и оперативни програм за спровођење Плана;
5) координацију и комуникацију учесника у одговору на нуклеарну или
радиолошку ванредну ситуацију;
6) референтне нивое излагања радника и појединаца;
7) мере заштите радника у нуклеарној или радиолошкој ванредној ситуацији;
8) мере заштите становништва и животне средине у нуклеарној или радиолошкој ванредној ситуацији и критеријуме за њихову примену;
9) мониторинг радиоактивности у нуклеарној или радиолошкој ванредној
ситуацији;
10) процену ситуације и евалуацију ефикасности примене заштитних мера
у свим фазама нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације;
11) начин упозоравања и давања инструкција и информација становништву;
12) координацију и комуникацију на међународном нивоу;
13) критеријуме за прелазак из ситуације ванредног излагања у ситуацију
постојећег излагања или ситуацију планираног излагања;
14) управљање отпадом насталим у нуклеарној или радиолошкој ванредној ситуацији;
15) стручне и материјалне ресурсе којима се располаже у одговору на
нуклеарну или радиолошку ванредну ситуацију;
16) рокове и услове за ревизију плана;
17) одржавање вежби и обука и вођење евиденције о одржаним вежбама и
обукама.
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Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу или на целој територији
Републике Србије која је последица нуклеарне или радиолошке ванредне
ситуације доноси се у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације.
Управљање нуклеарним или радиолошким ванредним ситуацијама врши
се у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације.
Учесници у одговору из става 3. тачка 4) овог члана, дужни су да припреме
планове деловања у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације из става 1. овог члана.
Директорат ближе прописује категоризацију постројења, делатности и
активности са изворима зрачења на основу процене опасности и последица које могу да изазову делатности и активности које се обављају у постројењима укључујући транспорт, нестанак или крађу, откривање извора ван
регулаторне контроле, радиоактивну контаминацију непознатог порекла
и друго.
Директорат ближе прописује садржај планова из става 6. овог члана.
План носиоца одобрења за деловање у случају ванредног догађаја
Члан 194
Носилац одобрења је дужан да изради план за деловање у случају ванредног догађаја за постројења у којима се обављају радијационе делатности и
нуклеарне активности као и за њихове локалитете.
План из става 1. овог члана израђује се у складу са Планом за деловање у
случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације и пратећим упутствима и процедурама које прописује Директорат.
Директорат ближе прописује садржај планова деловања из става 1. овог
члана.
Прекограничне нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације и међународна сарадња
Члан 195
Директорат у складу са потврђеним међународним конвенцијама и споразумима обавештава Међународну агенцију за атомску енергију и надлежне институције у другим државама у случају нуклеарне или радиолошке
ванредне ситуације са ризиком ширења радиоактивне контаминације ван
граница Републике Србије, као и у случајевима крађе, саботаже, нестанка
или откривања извора зрачења који могу да угрозе друге државе.
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Влада доноси одлуку о тражењу помоћи од других држава или Међународне агенције за атомску енергију и одлуку о пружању помоћи другим
државама у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације.
X ПРОМЕТ ИЗВОРА ЗРАЧЕЊА
Одобрење за обављање делатности промета извора зрачења
Члан 196
Промет извора зрачења је радијациона делатност ниског ризика, радијациона делатност умереног ризика или радијациона делатност високог
ризика.
Правно лице или предузетник подноси захтев Директорату за добијање
одобрења за сваку појединачну категорију делатности промета извора
зрачења из става 1. овог члана.
Директорат доноси решење о регистрацији односно решење о издавању
лиценце за обављање делатности промета извора зрачења кад утврди да
су испуњени услови прописани у чл. 39. и 42. овог закона.
Делатност промета извора зрачења из става 1. овог члана може да се обавља са складиштењем или без складиштења.
Директорат ближе прописује услове за категоризацију делатности промета извора зрачења из става 2. овог члана.
Носилац одобрења за обављање делатности промета извора зрачења из
става 3. овог члана је дужан да води евиденцију промета извора зрачења.
Важење одобрења за обављање делатности промета извора зрачења је три
године.
Носилац одобрења за обављање делатности промета извора зрачења је
дужан да, 60 дана пре истека рока важења одобрења, Директорату поднесе
захтев за продужење важења одобрења.
Важење одобрења за обављање делатности промета извора зрачења продужава се за исти период за који је донето одобрење.
Директорат ближе прописује начин и услове под којима се обавља промет
извора зрачења као и вођење евиденције из става 6. овог члана.
Дозвола за увоз, извоз или транзит извора зрачења
Члан 197
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Носилац одобрења за обављање делатности промета извора зрачења може да врши увоз, извоз или транзит извора зрачења само уз претходно
прибављену дозволу за увоз, извоз или транзит извора зрачења коју издаје Директорат.
Дозвола из става 1. овог члана издаје се за сваки појединачни промет
извора зрачења.
Уз захтев за прибављање дозволе из става 1. овог члана, носилац одобрења
за обављање делатности промета извора зрачења је дужан да приложи
документацију коју прописује Директорат.
Директорат издаје дозволу из става 1. овог члана, уколико су предузете
мере прописане овим законом и другим законима и уколико се такав
промет обавља у складу са потврђеним међународним конвенцијама и
споразумима.
Царински орган може да спроведе одговарајући царински поступак само
уз дозволу из става 1. овог члана.
Директорат ближе прописује услове и потребну документацију за прибављање дозволе из става 1. овог члана.
Дозвола за увоз извора зрачења
Члан 198
Директорат издаје дозволу за појединачни увоз извора зрачења носиоцу
одобрења за промет извора зрачења са складиштењем и без складиштења.
Директорат издаје дозволу за појединачни увоз извора зрачења носиоцу
одобрења за промет извора зрачења из става 1. овог члана, само ако се
увоз врши за крајњег корисника који поседује потврду о пријављивању
намере обављања делатности, захтев за издавање одобрења за обављање
делатности или одобрење за обављање делатности.
Увоз извора зрачења се врши у складу са међународним стандардима и
потврђеним међународним конвенцијама и споразумима.
Носилац одобрења за промет извора зрачења који поседује дозволу из ст.
1. и 2. овог члана је дужан да о очекиваном приспећу пошиљке обавести
Директорат најкасније 48 сати пре приспећа пошиљке на гранични прелаз.
На увоз извора зрачења који се увозе у слободне зоне у Републици Србији
примењују се одредбе ст. 1, 2. и 3. овог члана.
Дозвола за извоз извора зрачења
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Члан 199
Директорат издаје дозволу за појединачни извоз извора зрачења, само ако
се извоз врши за корисника који поседује дозволу за увоз издату од надлежних институција државе у коју се врши извоз.
Ако је носилац одобрења за промет извора зрачења који поседује дозволу
за извоз из става 1. овог члана у обавези да изврши повраћај извора зрачења у Републику Србију на захтев надлежних институција државе у коју
се врши извоз, Директорат издаје дозволу за увоз.
У случају из става 2. овог члана носилац одобрења је дужан да обавести
Директорат најкасније 72 сата пре очекиваног приспећа пошиљке на гранични прелаз.
Носилац одобрења за промет извора зрачења који поседује дозволу за
извоз из става 1. овог члана је дужан да Директорату обезбеди информације о крајњој употреби и крајњем кориснику извора зрачења који се
извозе којима се потврђује њихова оправдана мирнодопска и сигурна употреба.
Дозвола за транзит извора зрачења
Члан 200
Директорат издаје дозволу за транзит извора зрачења, само уз претходно
прибављену сагласност надлежне институције државе порекла извора
зрачења, државе крајњег одредишта као и свих држава транзита.
Носилац одобрења за промет извора зрачења који поседује дозволу за
транзит извора зрачења је дужан да о приспећу пошиљке обавести
Директорат најкасније 72 сата пре очекиваног приспећа пошиљке на гранични прелаз.
Контрола радиоактивности роба приликом увоза, извоза и транзита
Члан 201
Директорат прописује врсту робе за коју је потребна контрола радиоактивности приликом увоза, извоза и транзита, на основу доступних
информација, анализе ризика за период од три године као и у случају
нуклеарних или радиолошких ванредних ситуација изван територије Републике Србије.
Директорат врши ревизију и допуну листе робе из става 1. овог члана.
Директорат ближе прописује начин и методе контроле радиоактивности
робе из става 1. овог члана.
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Узорковање робе из става 1. овог члана, може да врши носилац овлашћења за вршење послова мониторинга радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга из члана 56. став 1. тачка 1) овог закона ако
у оквиру обима акредитације поседује и акредитовану методу узорковања
робе.
Контролу радиоактивности робе из става 1. овог члана која се увози може
да врши носилац овлашћења за вршење послова мониторинга радиоактивности или поједина испитивања у оквиру мониторинга из члана 56.
став 1. тачка 1) овог закона.
Трошкове контроле радиоактивности за прописану робу из ст. 1. и 2. овог
члана која се увози сноси увозник, односно власник робе.
Царински орган не може да предузима радње предвиђене правилима
одговарајућег царинског поступка уколико је извршеном контролом радиоактивности утврђено да роба не испуњава прописане услове за стављање у промет.
Роба из става 1. овог члана која се увози и која је у надлежности санитарног, фитосанитарног или ветеринарског инспектора може да се увезе и
стави у промет само уколико се утврди да роба испуњава прописане услове
за стављање у промет на основу достављеног извештаја овлашћеног правног лица о контроли радиоактивности робе у складу са законом којим се
уређују права и дужности тих инспектора.
У случају да мерење радиоактивности робе која се увози не задовољава
прописане услове за стављање у промет, санитарни, фитосанитарни и ветеринарски инспектор на основу достављеног извештаја овлашћеног
правног лица о контроли радиоактивности робе, забрањују решењем увоз
робе и наређују враћање робе пошиљаоцу.
Решење о забрани увоза и враћање робе пошиљаоцу, санитарни, фитосанитарни и ветеринарски инспектори достављају увознику, царинским
органима и Директорату.
Са робом из става 1. овог члана која се увози и која не подлеже надзору
санитарног, фитосанитарног или ветеринарског инспектора, поступа
инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност.
На робу која се увози у слободне зоне или се смешта у складишта у Републици Србији примењују се одредбе ст. 4-11. овог члана.
Забрањен је извоз секундарних сировина уколико се утврди повећана радиоактивност ове робе или се утврди контаминација.
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Забрањен је транзит преко територије Републике Србије секундарних сировина и друге робе уколико се утврди повећана радиоактивност ове робе
или се утврди контаминација.
Мере за откривање и спречавање недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала
Члан 202
Управа царина и Гранична полиција спроводе мере за откривање и спречавање недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала
на граничним прелазима.
За откривање и спречавање недозвољеног промета радиоактивних и
нуклеарних материјала преко границе Републике Србије на граничним
прелазима се користе стационарни монитори и ручни детектори за мерење јонизујућег зрачења.
Директорат ближе прописује процедуру коришћења стационарних монитора и ручних детектора за мерење јонизујућег зрачења и поступак за
интервенцију у случају откривања недозвољеног промета радиоактивних
и нуклеарних материјала преко границе Републике Србије.
Управа царина и Гранична полиција одговорне су за исправност и правилно функционисање стационарних монитора и ручних детектора из
става 2. овог члана.
Средства за набавку, постављање, коришћење и одржавање стационарних
монитора и ручних детектора за мерење јонизујућег зрачења из става 2.
овог члана обезбеђују се у буџету Републике Србије.
XI ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ КЛАСЕ 7 АДР/РИД/АДН (РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ)
Члан 203
Транспорт опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје)
на територији Републике Србије врши се у складу са овим законом, прописима којима се уређује превоз опасне робе и потврђеним међународним
конвенцијама и споразумима.
Одобрење за транспорт опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје)
Члан 204
Транспорт опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје) је
радијациона делатност ниског ризика, радијациона делатност умереног
ризика или радијациона делатност високог ризика.
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Правно лице или предузетник подноси захтев Директорату за добијање
одобрења за сваку појединачну категорију делатности транспорта из става
1. овог члана.
Директорат доноси решење о регистрацији односно решење о издавању
лиценце за обављање делатности транспорта опасне робе класе 7
АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје) кад утврди да су испуњени услови прописани у чл. 39. и 42. овог закона.
Носилац одобрења из става 3. овог члана је дужан да води евиденцију
транспорта опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје).
Важност одобрења за обављање делатности транспорта из става 1. овог
члана је три године.
Носилац одобрења за обављање делатности транспорта из става 1. овог
члана је дужан да 60 дана пре истека рока важења одобрења, Директорату
поднесе захтев за продужење рока важења издатог одобрења.
Продужење важења одобрења за обављање делатности транспорта из става 1. овог члана продужава се за исти период за који је донето одобрење.
Директорат ближе прописује услове и начин за обављање транспорта опасне робе из става 1. овог члана.
Директорат ближе прописује услове и начин вођење евиденције из става
4. овог члана.
Дозвола за транспорт опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје)
Члан 205
Транспорт опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје)
на територији Републике Србије се обавља уз претходно прибављену дозволу за транспорт коју издаје Директорат.
Дозвола за транспорт опасне робе из става 1. овог члана се издаје за једнократни или вишекратни транспорт.
Директорат издаје дозволу за транспорт опасне робе из става 1. овог члана
на захтев пошиљаоца или примаоца односно организатора транспорта
који поседује одобрење за транспорт опасне робе из члана 204. став 3. овог
закона.
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Уз захтев из става 3. овог члана, носилац одобрења за транспорт опасне
робе из члана 204. став 3. овог закона је дужан да приложи и прописану
документацију.
Директорат издаје дозволу за транспорт опасне робе из става 2. овог члана
на основу испуњености прописаних услова и у складу са одредбама потврђених међународних уговора.
Дозвола из става 5. овог члана садржи:
1) податке о произвођачу, пошиљаоцу, превознику и примаоцу;
2) УН број опасне робе, као и податке и потврде прописане у
АДР/РИД/АДН;
3) податке о врсти, количини, хемијском и физичком саставу опасне робе, као и врсти амбалаже, односно покретне опреме под притиском
или цистерне за транспорт опасне робе;
4) навођење трасе кретања;
5) навођење места утовара и истовара;
6) време почетка и предвиђено време завршетка транспорта;
7) податке о превозном средству, као и о возачу за транспорт опасне робе
у друмском саобраћају;
8) време и место предвиђено за одмор;
9) одобрење надлежног органа суседне државе на основу кога се одобрава увоз или транзит;
10) назив улазног и излазног граничног прелаза.
Када се подноси захтев за издавање вишекратне дозволе за транспорт није
потребно да се наводе подаци из става 6. тач. 9) и 10) овог члана.
Директорат ближе прописује потребну документацију за добијање дозволе из става 6. овог члана.
XII ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Доступност информација од јавног значаја
Члан 206
Директорат је дужан да успостави процедуре за:
1) истиниту и правовремену информисаност јавности, локалних власти,
становништва и других заинтересованих страна у непосредној близини
нуклеарног постројења о сигурности нуклеарног постројења;
2) информисање и консултовање јавности, укључујући и заинтересоване
стране у поступку лиценцирања и свим фазама животног века нуклеарног
постројења;
3) јавну доступност сваког издатог одобрења као и услова за њихово прибављање изузев безбедносно осетљивих и података са одређеним степеном тајности.
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Директорат је дужан да у области радијационе и нуклеарне сигурности и
безбедности сарађује са овлашћеним регулаторним телима других држава
путем размене и/или дељења информација.
Директорат је у оквиру своје надлежности и у складу са овим законом,
дужан да обавести јавност о свакој противзаконитој употреби извора зрачења или о сваком непоштовању прописаних процедура у постројењима а
које могу да доведу до ванредног догађаја.
XIII ОДГОВОРНОСТ НОСИОЦА ЛИЦЕНЦЕ ЗА НУКЛЕАРНУ ШТЕТУ
Члан 207
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности одговара за нуклеарну штету проузроковану нуклеарним ванредним догађајем у складу са
Законом о ратификацији Бечке конвенције о грађанској одговорности за
нуклеарне штете и овим законом на основу доказа да је таква штета проузрокована у нуклеарном постројењу носиоца лиценце.
Одговорност носиоца лиценце из става 1. овог члана је ограничена на
износ од 5 милиона САД долара за сваки нуклеарни удес и не обухвата
камате или трошкове које досуди суд у споровима о накнади нуклеарне
штете.
Носилац лиценце је одговоран за нуклеарну штету проузроковану нуклеарним материјалом који је украден, изгубљен, одбачен са брода или напуштен уколико је последњи имао контролу над тим материјалом.
Осигурање за нуклеарну штету
Члан 208
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности мора закључити и
одржавати осигурање за обезбеђење своје одговорности за нуклеарну
штету.
Осигуравач не може обуставити нити отказати осигурање ако о томе није
писмено обавестио носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности
најкасније шест месеци пре обустављања, односно отказивања осигурања.
Рокови за накнаду нуклеарне штете
Члан 209
Право на накнаду нуклеарне штете престаје по истеку рока од десет година од дана нуклеарног ванредног догађаја.
Ако је нуклеарна штета проузрокована нуклеарним ванредним догађајем
у вези са нуклеарним материјалом, који је у време нуклеарног ванредног
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догађаја био украден, изгубљен, бачен с брода или напуштен, рок из става
1. овог члана рачуна се од дана нуклеарног ванредног догађаја и износи 20
година од дана крађе, губитка, бацања са брода или напуштања нуклеарног материјала.
Тужба за накнаду нуклеарне штете и судска надлежност
Члан 210
Тужба за накнаду нуклеарне штете може се поднети у року од три године
од дана кад је правно или физичко лице које је претрпело нуклеарну штету сазнало или је требало да зна за нуклеарну штету и за носиоца лиценце
за обављање нуклеарне активности који је за њу одговоран, а најкасније
до истека рокова из члана 208. овог закона.
За одлучивање о накнади нуклеарне штете месно је надлежан суд на чијем
подручју се налази нуклеарни објекат.
Ако је нуклеарна штета настала за време превоза нуклеарног материјала
месно је надлежан суд на чијем се подручју догодио нуклеарни ванредни
догађај.
Сва лица која имају право на накнаду нуклеарне штете у складу са Законом о Бечкој конвенцији и овим законом могу да поднесу тужбу против
носиоца лиценце или директно против осигуравача или било којег другог
лица које обезбеђује финансијска средства за накнаду нуклеарне штете.
XIV ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 211
Регулаторни инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и
прописа донетих на основу овог закона врши Директорат преко инспектора за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност (у даљем тексту:
инспектор), у оквиру делокруга утврђеног овим законом.
Ако овим законом није другачије прописано на инспекцијски надзор се
примењују одредбе посебног закона којим је уређен инспекцијски надзор.
Инспекцијски надзор се спроводи у складу са годишњим планом инспекцијског надзора који се објављује на интернет страници Директората до
31. децембра текуће године за наредну годину.
Инспектор за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност
Члан 212
Послове инспектора могу да обављају лица која имају високу стручну
спрему из области природно - математичких, техничко - технолошких
наука или из области заштите животне средине и заштите на раду, и која
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имају најмање три године радног искуства у области радијационе или
нуклеарне сигурности и безбедности или најмање седам година радног
искуства на пословима инспекцијског надзора.
Инспектор има седиште и ван седишта Директората.
Инспектор је изложени радник.
Инспекторима за обављање послова из овог закона обезбеђују се лична
заштитна средства, лични детектори зрачења и здравствени прегледи који
су прописани за изложене раднике.
Инспектори морају да буду оспособљени за мерење радиоактивности коришћењем монитора зрачења.
Инспекторима за обављање послова из овог закона се обезбеђује редовна
обука и други облици стручног усавршавања.
Послови инспектора се сматрају пословима који се обављају под посебним
условима рада.
Службена легитимација и значка инспектора
Члан 213
Инспектор има службену легитимацију и значку, којим доказује својство
службеног лица и идентитет.
Директорат прописује образац и садржај службене легитимације, облик и
садржај службене значке, као и вођење евиденција о издатим службеним
легитимацијама и значкама из става 1. овог члана.
Права и дужности инспектора
Члан 214
У вршењу инспекцијског надзора над спровођењем мера радијационе сигурности и безбедности инспектор има право и дужност да утврђује:
1) да ли су испуњени прописани услови за обављање радијационе делатности;
2) да ли су испуњени прописани услови за вршење послова заштите од
јонизујућег зрачења;
3) да ли се спроводе прописане мере заштите од јонизујућег зрачења за
изложене раднике, становништво и животну средину;
4) да ли се спроводе прописане мере радијационе сигурности и безбедности;
5) да ли се спроводе и друге мере прописане овим законом.
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У вршењу инспекцијског надзора над спровођењем мера нуклеарне сигурности и безбедности инспектор има право и дужност да утврђује:
1) да ли су испуњени прописани услови за обављање нуклеарне активности;
2) да ли се спроводе прописане мере заштите од јонизујућих зрачења за
изложене раднике, становништво и животну средину;
3) да ли се спроводе прописане мере нуклеарне сигурности и безбедности;
4) да ли се на прописан начин води евиденција нуклеарног материјала,
као и друге евиденције прописане овим законом и важећим међународним споразумима;
5) да ли се спроводе и друге мере прописане овим законом.
Овлашћења инспектора
Члан 215
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор је овлашћен да ради утврђивања чињеница:
1) прегледа пословни простор, објекте, постројења и локације који су у
вези са обављањем радијационе делатности;
2) прегледа локације, постројења и објекте који су у вези са обављањем
нуклеарне активности;
3) врши увид у техничку спецификацију опреме;
4) врши увид у документацију о радном ангажовању изложених радника;
5) врши увид у документацију о стеченој стручној спреми и испуњености
здравствених услова изложених радника;
6) врши увид у документацију о обучености и оспособљености изложених
радника;
7) врши увид у пословне књиге, евиденције, исправе, електронске документе као и у другу документацију у вези са обављањем делатности;
8) врши скенирање и копирање пословних књига, евиденција, исправа и
електронских докумената, које су предмет инспекцијског надзора;
9) врши идентификацију изложених радника, лица одговорног за заштиту
од јонизујућег зрачења и лица присутних надзору путем увида у личну
исправу или другу јавну исправу са фотографијом;
10) узима писане и усмене изјаве лица која обављају делатности, односно
сведока или службених лица, као и да позива ова лица да дају изјаве о питањима од значаја за предмет инспекцијског надзора;
11) фотографише и врши видео - снимање простора у којем се врши
инспекцијски надзор, као и извора јонизујућих зрачења, радиоактивног и
нуклеарног материјала и других предмета који су предмет инспекцијског
надзора;
12) прикупља податке и обавештења који су од значаја за инспекцијски
надзор;
13) захтева судски налог за претрес стамбеног или пословног простора у
случају сазнања да се у том простору обавља недозвољена делатност;
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14) захтева помоћ и присуство полиције, односно комуналне полиције ако
основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја;
15) врши мерења радиоактивности коришћењем монитора зрачења;
16) присуствује узорковању репрезентативног узорка, мерењима и деконтаминацији лица, радне и животне средине;
17) врши привремено одузимање робе која подлеже надзору инспектора,
као и документације и других предмета ради обезбеђења доказа о чему
издаје потврду о одузимању;
18) ангажује овлашћена правна лица за предузимање хитних мера, мерења радиоактивности и стручна мишљења из области радијационе и
нуклеарне сигурности и безбедности;
19) ангажује стручњаке из области радијационе и нуклеарне сигурности и
безбедности;
20) ангажује судске вештаке из области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности;
21) врши увид у евиденцију нуклеарног материјала, активности, посебне
опреме и ненуклеарног материјала повезаних са нуклеарним горивним
циклусом;
22) предузима друге радње у складу са законом.
Под пословним простором из става 1. тачка 1) овог члана, сматра се и стан,
пратећа просторија или други простор стамбеног карактера, који је регистрован као седиште или као место у којем се обавља делатност, у складу са
прописима о регистрацији привредних субјеката.
За ангажовање овлашћених правних лица, стручњака и судских вештака
из става 1. тач. 18), 19) и 20) овог члана, Директорат обезбеђује финансијска средства у буџету Републике Србије.
Мере инспектора
Члан 216
Инспектор је овлашћен да нареди мере радијационе сигурности и безбедности и то:
1) отклањање недостатака при обављању делатности;
2) обустави рад са изворима зрачења при обављању делатности док се не
испуне прописани услови;
3) забрани обављање делатности док се не испуне прописани услови;
4) забрани рад изложеним радницима који не испуњавају прописане
стручне и здравствене услове, обученост и оспособљеност;
5) нареди прописана мерења ради процене нивоа излагања изложених
радника, пацијената и становништва;
6) нареди контролу радиоактивних извора;
7) нареди контролу високоактивних затворених извора;
8) нареди декомисију радијационог постројења;
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9) нареди да изложени радник изврши прописани здравствени преглед у
складу са важећим прописима у области здравствене заштите;
10) нареди ангажовање стручњака из области медицинске физике;
11) нареди да изложени радник обави периодичну обнову знања и оспособи се за спровођење мера заштите од јонизујућег зрачења;
12) нареди да се именује лице одговорно за заштиту од јонизујућег зрачења које испуњава прописане услове;
13) нареди да се успостави служба заштите од јонизујућег зрачења са
ангажованим лицима која испуњавају прописане услове;
14) нареди отклањање утврђених недостатака и испуњење прописаних
услова правним лицима и предузетницима који обављају послове заштите
од јонизујућих зрачења;
15) забрани овлашћеном правном лицу и предузетнику обављање послова
заштите од јонизујућих зрачења док се не отклоне утврђени недостаци,
односно док се не испуне прописани услови;
16) забрани промет, увоз, извоз и транзит извора зрачења, преко границе
Републике Србије док се не испуне прописани услови;
17) забрани транспорт опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне
материје) док се не испуне прописани услови;
18) забрани овлашћеном правном лицу и предузетнику контролу радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту;
19) забрани увоз, извоз и транзит робе која подлеже надзору инспектора
за коју се утврди да садржи радионуклиде изнад прописаних граница и
нареди њихово враћање пошиљаоцу;
20) нареди деконтаминацију лица, радне и животне средине;
21) нареди уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана и јонизујућих детектора дима који имају извор јонизујућих зрачења у гасовитом стању или извор јонизујућих зрачења чији су продукти
распада у гасовитом стању;
22) нареди вођење прописаних евиденција;
23) нареди прописано поступање са радиоактивним отпадом и ислуженим
изворима зрачења;
24) нареди носиоцу овлашћења за вршење послова заштите од зрачења
који спроводи мониторинг радиоактивности у животној средини да достави Извештај о мониторингу радиоактивности у животној средини до 31.
марта текуће године за прошлу годину;
25) нареди спровођење мера заштите изложених радника и појединаца од
штетног утицаја јонизујућег зрачења у ситуацијама постојећег излагања;
26) нареди спровођење услова за управљање подручјима са контаминацијом насталом услед претходних делатности или као последица ванредног
догађаја а која не може да се занемари са становишта заштите од зрачења;
27) нареди спровођење услова за послове који не спадају у делатности
прописане овим законом а у којима се користе материјали са природним
радионуклидима који доводе до излагања радника или појединаца а који
не могу да се занемаре са становишта заштите од зрачења;
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28) нареди обавезна мерења концентрације радона ради процене нивоа
излагања запослених лица јонизујућем зрачењу као и услове за обављање
активности које не спадају у делатности прописане овим законом, на
таквим радним местима;
29) нареди правном лицу и предузетнику који обављају активности које не
спадају у делатности прописане овим законом поступање са напуштеним
изворима;
30) нареди спровођења мера по проналажењу напуштених извора, радиоактивног и нуклеарног материјала ван регулаторне контроле;
31) нареди спровођење мера за откривање и спречавање недозвољеног
промета радиоактивних и нуклеарних материјала;
32) нареди спровођење мера у случају радиолошке ванредне ситуације;
33) нареди испуњење прописаних услова и отклањање других недостатака
за које се утврди да могу изазвати штетне последице по здравље људи,
радну или животну средину;
34) нареди спровођење програма заштите од зрачења;
35) нареди спровођење мера заштите при обављању радијационих делатности у медицини;
36) нареди спровођење прописаних мера радијационе безбедности;
37) нареди вођење евиденције нуклеарног материјала, активности, посебне опреме и ненуклеарног материјала повезаних са нуклеарним горивним циклусом у складу са одредбама овог закона и потврђених међународних споразума о примени гарантија;
38) нареди и друге мере радијационе сигурности и безбедности.
Инспектор је овлашћен је да нареди мере нуклеарне сигурности и безбедности, и то:
1) забрани обављање нуклеарне активности ако нису испуњени прописани
услови;
2) забрани промет нуклеарних материјала ако за то нису испуњени прописани услови;
3) забрани рад изложеним радницима у нуклеарном постројењу који не
испуњавају прописане стручне и здравствене услове, обученост и оспособљеност;
4) нареди да изложени радник изврши прописани здравствени преглед у
складу са важећим прописима у области здравствене заштите;
5) нареди да изложени радник обави периодичну обнову знања и оспособи се за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења;
6) нареди да се успостави служба заштите од јонизујућег зрачења изузев
лиценце за одређивање локације нуклеарног постројења, пројектовање
нуклеарног постројења и изградњу нуклеарног постројења;
7) нареди да се успостави и примени интегрисани систем менаџмента;
8) нареди испуњавање прописаних услова и отклањање других недостатака за које се утврди да могу изазвати штетне последице по здравље људи,
радну или животну средину;
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9) нареди отклањање недостатака у вези са управљањем радиоактивним
отпадом;
10) нареди отклањање недостатака у вези са управљањем истрошеним
нуклеарним горивом;
11) нареди отклањање недостатака у вези са мерама физичко-техничке
заштите и безбедношћу нуклеарних постројења;
12) нареди спровођење и примену прописаних мера у случају нуклеарне
ванредне ситуације;
13) нареди спровођење мониторинга радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног постројења;
14) нареди вођење евиденције и података о нуклеарном постројењу и његовом локалитету, о управљању радиоактивним отпадом и нуклеарним и
другим радиоактивним материјалом и целокупну документацију за
потребе утврђивања грађанске одговорности у складу са међународном
конвенцијом о грађанској одговорности за нуклеарне штете;
15) нареди декомисију нуклеарног постројења;
16) нареди ремедијацију локације и земљишта;
17) нареди вођење евиденција и контролу нуклеарног материјала;
18) нареди спровођење прописаних мера нуклеарне безбедности;
19) нареди и друге мере нуклеарне сигурности и безбедности.
Трошкове у вези са спровођењем прописаних мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности из ст. 1. и 2. овог члана сноси лице против
којег је мера одређена.
Покретање поступка инспекцијског надзора
Члан 217
Инспекцијски надзор у смислу овог закона врши се по службеној дужности, и започиње предузимањем прве радње инспектора у поступку
инспекцијског надзора.
Инспектор је дужан да размотри информације, представке, дојаве, поднеске и захтеве правног лица, предузетника и физичког лица поднете ради
предузимања инспекцијског надзора из његове надлежности.
На поднете акте из става 2. овог члана, инспектор обавештава предузетника, физичко и правно лице о предузетим активностима и мерама најкасније у року од 15 дана од дана окончања управног поступка.
Врсте и облици инспекцијског надзора
Члан 218
Инспекцијски надзор према врсти, може бити редован, ванредан, контролни и допунски.
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Редован инспекцијски надзор врши се према плану инспекцијског надзора.
Ванредан инспекцијски надзор врши се:
1) када је неопходно да се предузму хитне мере ради спречавања или
отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину,
права и интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет;
2) када се располаже информацијама и подацима да се обавља радијациона делатност или нуклеарна активност без предходно прибављеног одобрења од Директората;
3) када се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или промене околности;
4) када се поступа по представкама, дојавама, поднесцима и захтевима.
Контролни инспекцијски надзор врши се ради утврђивања извршења мера које су наређене у оквиру редовног или ванредног инспекцијског надзора.
Допунски инспекцијски надзор врши се по службеној дужности или поводом захтева правног лица или предузетника, ради утврђивања чињеница
које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном инспекцијском надзору, с тим да се може
извршити само један допунски инспекцијски надзор, у року који не може
бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног или контролног
инспекцијског надзора.
Инспекцијски надзор, према облику, може бити теренски и канцеларијски.
Теренски инспекцијски надзор врши се изван службених просторија
инспекције, на лицу места и састоји се од непосредног увида у локацију,
пословни простор, објекте, постројења, уређаје, просторије, спремишта и
складишта радиоактивног отпада, опрему за мерење радиоактивности,
документацију о професионално изложеним лицима, изворе јонизујућих
зрачења, радиоактивни и нуклеарни материјал, робу и предмете, акте и
документацију правног лица и предузетника.
Канцеларијски инспекцијски надзор врши се у службеним просторијама
инспекције, увидом у акте, податке и документацију правног лица и предузетника.
Налог и обавештење за инспекцијски надзор
Члан 219
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Руководилац инспекције Директората издаје писани налог за инспекцијски надзор.
Редован и допунски инспекцијски надзор се врши на основу писаног налога који издаје руководилац инспекције Директората, који нарочито
садржи податке о инспектору, правном лицу или предузетнику, времену,
односно периоду надзора, врсти делатности и предмету надзора.
Инспектор је дужан да у писаном облику обавести правно лице или предузетника о предстојећем редовном и допунском инспекцијском надзору
најкасније три радна дана пре почетка инспекцијског надзора на подесан
начин.
Ванредни и контролни инспекцијски надзор врши се без обавештавања
правног лица и предузетника о предстојећем инспекцијском надзору и без
писаног налога за инспекцијски надзор.
Време инспекцијског надзора
Члан 220
Инспекцијски надзор инспектор врши у радно време правног лица или
предузетника.
Изузетно, инспекцијски надзор могућ је и ван радног времена правног
лица или предузетника и то:
1) када је неопходно да се предузму хитне мере ради спречавања или
отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи и животну
средину од штетног утицаја јонизујућег зрачења;
2) када је ризик висок или критичан или је у питању нуклеарна активност;
3) када се спроводи деконтаминација лица, радне и животне средине;
4) када се спроводе прописане мере након ванредног догађаја;
5) када постоје разлози за неодложно поступање.
Записник
Члан 221
Инспектор сачињава записник о инспекцијском надзору.
О свим радњама у поступку инспекцијског надзора од значаја за утврђивање чињеничног стања, инспектор уноси у записник.
Записник мора да буде јасан и читак и води се у писаном, односно електронском облику.
Изјаве лица у поступку инспекцијског надзора, као и примедбе на садржину записника, уносе се у записник или се дају у посебном документу,
који потписује давалац изјаве или записника.
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Овлашћено лице у правном лицу или предузетник може да одбије да потпише или прими записник, што инспектор констатује у писаном облику и
у записнику наводи разлоге због којих су потписивање или пријем записника одбијени.
Примерак записника се издаје правном лицу или предузетнику одмах по
завршетку инспекцијског надзора, а ако то није могуће, записник се
доставља у року од осам радних дана од завршетка инспекцијског надзора.
Правно лице или предузетник има право да у писаном облику стави примедбе на записник о инспекцијском надзору у року од пет радних дана од
његовог пријема.
Предузимање мера у инспекцијском надзору
Члан 222
Мере које при вршењу инспекцијског надзора нареди инспектор одређују
се решењем. Против решења инспектора може се изјавити жалба Директорату. Решење Директората из става 2. овог члана је коначно.
Против решења Директората из става 2. овог члана може се покренути
управни спор.
Жалба на решење не одлаже његово извршење.
Хитно поступање
Члан 223
Инспектор може да нареди мере радијационе и нуклеарне сигурности и
безбедности изрицањем усменог решења у случајевима хитног поступања
и то:
1) када се обавља делатност без претходно прибављеног одобрења Директората;
2) ради отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи и животну средину од штетног утицаја јонизујућег зрачења;
3) када постоји опасност или се сумња на опасност по људско здравље и
живот, што захтева предузимање одређених прописаних активности
одмах и без одлагања;
4) када постоји опасност или се сумња на опасност од скривања, намештања или уништавања доказа уколико се не предузму одређене прописане
активности одмах и без одлагања;
5) када нису испуњени прописани услови и када их није могуће испунити
да би се обављала делатност;
6) када постоје значајни недостаци у обављању делатности.
О наређеним мерама усменим решењем, инспектор је дужан да без одлагања сачини службену белешку.
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По изрицању усменог решења, може се донети писано решење сагласно
начелима и правилима поступка којима је уређен општи управни поступак.
Печаћење објеката, просторија и опреме
Члан 224
Ако су испуњени услови да се решење изврши непосредном принудом,
инспектор може извршити печаћење објеката, просторија и опреме (у даљем тексту: предмети печаћења) у складу са законом.
Инспектор који врши печаћење мора бити опремљен прибором за печаћење и то службеним металним печатом, црвеним печатним воском (или
пломбом са жигом) и траком за печаћење.
Печаћење се врши истицањем или прибијањем закључка о дозволи извршења, односно решења којим је одређена мера забране обављања делатности или вршења активности када жалба не одлаже извршење, на видном месту, затварањем предмета печаћења и утискивањем отиска печата
на црвеном течном печатном воску тако да се захвати трака за печаћење и
на тај начин онемогући улазак у простор и објекте, односно употреба
предмета печаћења.
Печаћење мора бити извршено тако да се предмети печаћења не могу
отворити и користити без повреде печата.
Инспектор обавештава правно лице или предузетника да скидање и
повреда службеног печата представља кривично дело и сачињава записник о извршењу решења.
У случају печаћења објеката, просторија и опреме која се користи за обављање радијационих делатности у медицини инспектор о томе одмах обавештава министарство надлежно за послове здравља на погодан начин.
Привремено одузимање робе која подлеже надзору инспектора, као и
документације и других предмета ради обезбеђења доказа
Члан 225
У поступку инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да привремено
одузима робу која подлеже надзору инспектора, као и документацију и
друге предмете, односно њихов одговарајући део, ради обезбеђења доказа
којима је учињен прекршај, привредни преступ или кривично дело, када
постоји оправдана бојазан да се неки доказ неће моћи доцније извести
или да ће његово извођење бити отежано, под условом да је природа
предмета таква да је за извођење доказа неопходно његово одузимање.
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Привремено одузимање предмета из става 1. овог члана који су и извори
зрачења, врши инспектор уз техничку помоћ носиоца одобрења за такву
врсту делатности који ће одузете предмете прописано чувати до коначне
одлуке надлежног органа.
Инспектор сачињава видео или фотографски запис привремено одузете
робе, документације и предмета.
Инспектор издаје правном лицу, предузетнику или физичком лицу
потврду о привременом одузимању робе, документације и предмета, која
садржи: податке о правном лицу, предузетнику или физичком лицу, времену и месту одузимања робе, документације и предмета, правни основ за
њихово одузимање, попис робе, документације и предмета тачно назначених по врсти, количини и другим својствима битним за идентификацију, потпис правног лица, предузетника или физичког лица, односно
овлашћеног лица, односно констатацију да је лице одбило да потпише
потврду и име и презиме и потпис инспектора.
Директорат обезбеђује чување привремено одузете робе, документације и
предмета, осим предмета из става 2. овог члана.
Директорат не сме да располаже привремено одузетом робом и предметима.
Ако су трошкови складиштења и чувања одузете робе и предмета који су
извори зрачења знатни, Директорат може одредити да се они продају, ако
испуњавају прописане услове за стављање у промет и о томе обавештава
орган, односно организацију надлежну за вођење одговарајућег поступка.
Новац добијен продајом депонује се до одлуке надлежног органа.
Предмети из става 7. овог члана који не могу да се продају, односно ставе у
промет или користе због здравствених, сигурносних или других разлога
прописаних законом, уништавају се под надзором или складиште у складу
са прописима.
Трошкове уништења или складиштења сноси правно лице, предузетник
или физичко лице као власник робе и предмета, а ако је он непознат или
недоступан, трошкове сноси Директорат.
Трошкове чувања привремено одузете робе, документације и предмета, из
ст. 1. и 2. овог члана сноси правно лице, предузетник или физичко лице
као власник, а ако је он непознат или недоступан, трошкове сноси Директорат.
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Директорат има право на накнаду трошкова од правног лица, предузетника или физичког лица као власника робе и предмета из ст. 10. и 11. овог
члана ако се он утврди, односно постане доступан.
Инспектор је дужан да у року од осам радних дана од дана привременог
одузимања робе, документације и предмета из ст. 1. и 2. овог члана, поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, захтев за покретање
поступка привредног преступа и кривичну пријаву код надлежног органа
и да том органу преда одузету робу, документацију и предмете, осим извора зрачења.
Кривична пријава, пријава за привредни преступ, захтев за покретање
прекршајног поступка, прекршајни налог и друге радње и мере на које је
инспектор овлашћен
Члан 226
Ако код правног лица и предузетника открије незаконитост која је кажњива према закону или другом пропису, инспектор подноси надлежном
правосудном органу кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или
захтев за покретање прекршајног поступка.
Правосудни орган коме је инспектор поднео захтев за покретање прекршајног поступка, пријаву за привредни преступ или кривичну пријаву, по
службеној дужности обавештава инспектора о исходу поступања.
Дужности лица под инспекцијским надзором
Члан 227
Правна лица, предузетници и физичка лица под инспекцијским надзором
су дужна да омогуће инспектору несметан рад током спровођења инспекцијског надзора.
Правна лица, предузетници и физичка лица из става 1. овог члана су дужна да предају информације и пословну документацију неопходну за спровођење инспекцијског надзора и додатне процедуре у року који одређује
инспектор.
Правна лица, предузетници и физичка лица из става 1. овог члана су дужна по налогу инспектора да привремено обуставе активности за време
инспекцијског надзора уколико је то једини начин да инспектор спроведе
надзор и утврди чињенично стање.
Носилац лиценце је дужан да инспектору, без одлагања, омогући вршење
инспекцијског надзора, увид у документацију, несметан рад и да му обезбеди податке и материјал потребан за вршење инспекцијског надзора.
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Забрањено је уклањање или прикривање доказа о делу кажњивом по закону или другом пропису.
Правна лица, предузетници и физичка лица су дужна да поштују интегритет и службено својство инспектора.
Самосталност у раду инспектора
Члан 228
Инспектор је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и другим прописом и за свој рад лично је одговоран.
Нико не сме искоришћавањем службеног положаја или овлашћења, прекорачењем граница својих овлашћења, невршењем своје дужности или на
други начин онемогућавати или ометати инспектора у обављању инспекцијског надзора и предузимању мера и радњи на које је овлашћен.
Посебна одговорност инспектора
Члан 229
Инспектор за вршење инспекцијског надзора, посебно је одговоран:
1) ако у вршењу инспекцијског надзора не предузме, не предложи или не
одреди мере или радње за које је овлашћен;
2) ако у вршењу инспекцијског надзора не предложи или не покрене
поступак утврђен одредбама овог закона, а био је дужан да то учини;
3) ако у вршењу инспекцијског надзора прекорачи границе свог
овлашћења;
4) ако обавља привредне или друге делатности и послове за себе или другог послодавца из области у којој врши инспекцијски надзор, учествује у
раду стручних радних група или тела правних лица и предузетника, односно лица која подлежу инспекцијском надзору или ако обавља друге службе, послове и поступке који су у супротности са положајем и улогом
инспектора и штете његовој самосталности у вршењу посла.
Повреде радних дужности из става 1. овог члана представљају теже повреде радне дужности.
Евиденције о инспекцијском надзору
Члан 230
О инспекцијском надзору инспектор води евиденцију.
Евиденција о инспекцијском надзору, нарочито, садржи:
1) врсту и облик инспекцијског надзора;
2) податке о инспектору који је вршио инспекцијски надзор, односно
инспекторима који су вршили инспекцијски надзор;
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3) податке о правном лицу, предузетнику и физичком лицу, односно
овлашћеном лицу и заступнику;
4) податке о врсти делатности;
5) податак о процењеном радијационом ризику;
6) правни основ инспекцијског надзора;
7) опис предмета инспекцијског надзора;
8) трајање инспекцијског надзора (дан почетка и завршетка инспекцијског надзора);
9) податке о предузетим радњама у вршењу инспекцијског надзора;
10) податке о записнику о инспекцијском надзору и примедбама на тај
записник;
11) податке о наређеним мерама, односно констатацију да у инспекцијском надзору нису наређене никакве мере;
12) податке о поднетим кривичним пријавама, пријавама за привредни
преступ и захтевима за покретање прекршајног поступка;
13) податке о исходима поступања правосудних органа по захтевима за
покретање прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.
Подаци о личности и подаци о изворима зрачења за обављање делатности
из става 2. тач. 3) и 4) овог члана представљају поверљиве податке и не
могу се користити у сврхе које нису предвиђене законом.
Изглед обрасца, као и начин вођења евиденције о инспекцијском надзору
прописује Директорат.
Дигитализација списа предмета
Члан 231
Списи предмета инспекцијског надзора, као и поједине исправе у списима
(записник, изјаве, копије документације која је предмет надзора и сл. )
могу да се воде у облику електронског документа у складу са законом који
уређује електронски документ.
Поступање инспектора у погледу делокруга друге инспекције
Члан 232
Ако инспектор током обављања инспекцијског надзора уочи повреду прописа из делокруга друге инспекције, дужан је да о томе без одлагања обавести другу инспекцију из чијег делокруга је уочена повреда прописа на
погодан начин.
XV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Привредни преступи
Члан 233
Новчаном казном од 1. 500. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:
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1) обавља делатности без претходног одобрења које издаје Директорат
(члан 4. став 2. );
2) обавља промет и транспорт извора зрачења у Републици Србији без
прибављеног одобрења и дозволе које издаје Директорат (члан 4. став 3.
);
3) угради и користи радиоактивни громобран на територији Републике
Србије (члан 4. став 6. );
4) угради и користи јонизујуће детекторе дима са извором јонизујућег зрачења у гасовитом стању или извором јонизујућег зрачења чији су продукти распада у гасовитом стању (члан 4. став 7. );
5) намерно разблажи радиоктивни материјал у сврху испуњења услова за
ослобађање од регулаторне контроле (члан 4. став 10. );
6) обавља делатност са затвореним изворима зрачења или њиховим контејнерима који су механички оштећени, указују на могуће цурење или су
на било који други начин оштећени (члан 4. став 13. );
7) намерно врши разблаживање радиоактивног отпада у сврху ослобађања
од регулаторне контроле (члан 4. став 14. );
8) не спроводи опште принципе за радијациону и нуклеарну сигурност и
безбедност (члан 35. );
9) за време трајања суспензије носилац одобрења обавља делатност за коју
је издато решење о суспензији (члан 52. став 7. );
10) отпочне да обавља послове заштите од јонизујућих зрачења, а није
претходно прибавило решење од Директората (члан 57. став 1. );
11) за време трајања суспензије носилац овлашћења обавља послове заштите од јонизујућег зрачења за које је донето решење о суспензији
овлашћења (члан 60. став 6. );
12) стави у промет производе и друге робе намењене становништву, животињама и производе и друге робе намењене за употребу у радној и животној средини уколико је садржај радионуклида такав да коришћење
таквих производа на уобичајен или препоручен начин може да доведе до
излагања становништва изнад прописаних граница (члан 97. став 1. );
13) не изврши декомисију радијационог постројења у коме обавља радијационе делатности умереног ризика са отвореним изворима зрачења и
радијационе делатности високог ризика са отвореним изворима и изворима И и ИИ категорије и не изради и редовно не врши преглед и ревизију прелиминарног плана декомисије радијационог постројења (члан
111. ст. 1. и 5. );
14) не обавља нуклеарне активности на такав начин да спречи појаву ванредног догађаја (члан 113. став 1. );
15) не обезбеди спречавање појаве ванредног догађаја при обављању нуклеарне активности (члан 113. став 2. );
16) не успостави службу заштите од зрачења за обављање нуклеарне активности, изузев лиценце за одређивање локације нуклеарног постројења,
пројектовање нуклеарног постројења и изградњу нуклеарног постројења
(члан 114. );
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17) не примени и одржава интегрисани систем менаџмента и не предузима
мере за побољшање и унапређење културе нуклеарне сигурности, као и
културе нуклеарне безбедности, применом интегрисаног система менаџмента (члан 115. ст. 1. и 2. );
18) не поседује лиценцу за одређивање локације нуклеарног постројења
(члан 117. став 1. );
19) не поседује сагласност Директората на извештај о избору локације за
изградњу нуклеарног постројења (члан 119. став 1. );
20) не поседује лиценцу за пројектовање нуклеарног постројења (члан 120.
став 1. );
21) не изради прелиминарни план декомисије за сва нуклеарна постројења,
односно прелиминарни план затварања за постројења за одлагање радиоактивног отпада (члан 121. став 4. );
22) не поседује сагласност Директората на извештај о пројектовању нуклеарног постројења и пројекат нуклеарног постројења (члан 122. ст. 1. и 2.
);
23) не поседује лиценцу за изградњу нуклеарног постројења (члан 125. став
1. );
24) не обезбеди да су све структуре, системи, компоненте и опрема израђени, уграђени, прегледани и тестирани у складу са важећим стандардима
и прописима током свих фаза изградње нуклеарног постројења (члан
127. став 3. );
25) не поседује лиценцу за пробни рад нуклеарног постројења (члан 128.
став 1. );
26) не спроведе пробни рад мобилног постројења за обраду радиоактивног
отпада при свакој промени локације мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада (члан 129. став 4. );
27) не прибави сагласност Директората на извештај о завршеној фази
тестирања нуклеарног постројења без радиоактивних и нуклеарних материјала (члан 130. ст. 2. и 3. );
28) не прибави сагласност Директората на извештај о завршеној фази
тестирања нуклеарног постројења са радиоактивним и нуклеарним материјалима (члан 131. ст. 4. и 5. );
29) не поседује лиценцу за рад нуклеарног постројења (члан 133. став 1. );
30) не обезбеди услове за рад нуклеарног постројења и рад мобилног постројења за обраду радиоактивног отпада (члан 134. ст. 1, 2. и 3. );
31) не обезбеди да се управљање нуклеарним постројењем које је привремено престало са радом одвија на сигуран и безбедан начин (члан 135.
став 2. );
32) не прибави сагласност Директората за привремени престанак рада
нуклеарног постројења (члан 136. став 1. );
33) не поседује лиценцу за декомисију нуклеарног постројења за сва нуклеарна постројења осим постројења за одлагање радиоактивног отпада
(члан 138. став 1. );
34) не прибави сагласност Директората на ажурирани план декомисије у
складу са одлуком Владе о крајњем статусу декомисије нуклеарног пос-
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тројења и ажурирану другу документацију на основу које је издата лиценца за декомисију нуклеарног постројења (члан 140. ст. 2. и 3. );
35) отпочне фазу спровођења декомисије без прибављене сагласности
Директората, не спроводи декомисију на прописан начин и не прибави
сагласност Директората на припремљени извештај о декомисији којим
доказује да је постигнут крајњи статус декомисије у складу са Планом декомисије и извештај о завршном радиолошком прегледу постројења и
локалитета (члан 141. ст. 2, 3, 4. и 5. );
36) не изради и редовно не врши преглед и ревизију прелиминарног плана декомисије нуклеарног постројења (члан 142. став 1. );
37) не изради и редовно не врши преглед и ревизију плана декомисије
нуклеарног постројења (члан 143. став 1. );
38) не доставља Директорату извештај о прегледу и ревизији плана декомисије и не доставља Директорату извештај о прегледу и ревизији плана
декомисије и после сваког непланираног догађаја који може да утиче на
декомисију нуклеарног постројења (члан 144. ст. 2. и 3. );
39) не поседује лиценцу за затварање постројења за одлагање радиоактивног отпада (члан 146. став 1. );
40) не спроводи мониторинг радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног постројења (члан 153. став 1. );
41) не чува евиденције и податке о нуклеарном постројењу и његовом локалитету, о управљању радиоактивним отпадом и нуклеарним и другим
радиоактивним материјалом и целокупну документацију за потребе утврђивања грађанске одговорности у складу са међународном конвенцијом о
грађанској одговорности за нуклеарне штете (члан 154. став 1. );
42) не изврши ремедијацију локације са контаминацијом насталом као
резултат планираних активности, ситуације постојећег излагања или као
последица ванредног догађаја која не може да се занемари са становишта
заштите од јонизујућег зрачења (члан 155. став 1. );
43) не изврши ремедијацију земљишта у складу са законом којим се уређује заштита земљишта (члан 155. став 5. );
44) не изврши санацију контаминираних објеката са контаминацијом
насталом као резултат ситуације постојећег излагања или као последица
ванредног догађаја која не може да се занемари са становишта заштите од
јонизујућег зрачења (члан 156. став 1. );
45) не врши се редовно ажурирање плана ремедијације и плана санације
(члан 157. ст. 3. и 4. );
46) не прибави сагласност Директората за ремедијацију локације, односно
сагласност за санацију контаминираног објекта (члан 158. став 1. );
47) не поднесе извештај Директорату по завршеној ремедијацији локације, односно санацији објекта којим се доказује да је постигнут крајњи статус локације, односно објекта у складу са планом и извештај о обављеном
завршном радиолошком прегледу (члан 158. став 4. );
48) не прогласи декларацијом радиоактивни материјал и истрошено
нуклеарно гориво које се не планира за даљу употребу за радиоактивни
отпад (члан 160. став 1. );

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

856

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

49) не управља радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом сигурно и безбедно (члан 161. );
50) не извршава обавезе у погледу управљања радиоактивним отпадом и
истрошеним нуклеарним горивом (члан 163. );
51) не спроводи контролу и не врши евидентирање настанка и сакупљања
радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива (члан 164. );
52) не врши привремено чување радиоактивног отпада и истрошеног
нуклеарног горива на прописани начин (члан 165. );
53) не изврши карактеризацију радиоактивног отпада и истрошеног
нуклеарног горива који настане током обављања делатности (члан 166.
став 1. );
54) не води евиденције и Директорату не доставља податке о ускладиштеном радиоактивном отпаду и истрошеном нуклеарном гориву у прописаним временским интервалима и на прописани начин (члан 170. став 3. );
55) не обезбеђује прописане услове за одлагање радиоактивног отпада или
истрошеног нуклеарног горива и не спроводи мере којима се обезбеђују
пасивне мере сигурности (члан 171. );
56) не успостави критеријуме за пријем радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива у постројењу за обраду, за складиштење или за
одлагање радиоактивног отпада, односно у постројењу за прераду, складиштење или одлагање истрошеног нуклеарног горива (члан 172. став 1. );
57) не води евиденцију о радиоактивном отпаду који је настао и налази се
у спремишту, који је обрађен, ускладиштен, одложен или ослобођен регулаторне контроле и податке из евиденције не доставља Директорату, не
води евиденцију о истрошеном нуклеарном гориву које је настало, које је у
спремишту, које је прерађено, ускладиштено или одложено и податке из
евиденције не доставља Директорату (члан 176. ст. 1, 2. и 3. );
58) не пријави поседовање нуклеарног материјала у нуклеарне и ненуклеарне сврхе Директорату у складу са потврђеним међународним споразумима и овим законом (члан 182. став 1. );
59) не пријави Директорату активности, посебну опрему и ненуклеарни
материјал повезан са нуклеарним горивним циклусом у складу са потврђеним међународним споразумима и овим законом (члан 182. став 2. );
60) не води евиденцију о нуклеарном материјалу, активностима, посебној
опреми и ненуклеарном материјалу повезаном са нуклеарним горивним
циклусом у складу са потврђеним међународним споразумима и овим
законом (члан 183. став 2. );
61) не доставља Директорату у прописаним роковима податке из евиденције о нуклеарном материјалу, активностима, посебној опреми и ненуклеарном материјалу повезаним са нуклеарним горивним циклусом у складу
са потврђеним међународним споразумима и овим законом (члан 183.
став 3. );
62) не омогући инспекторима Међународне агенције за атомску енергију
вршење контроле и надзора над нуклеарним материјалима, активностима, посебној опреми и ненуклеарном материјалу повезаним са нуклеар-
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ним горивним циклусом, као и другим активностима прописаним потврђеним међународним споразумима и протоколима (члан 184. );
63) нису обезбеђене и не одржавају се мере физичко - техничке заштите и
друге мере безбедности у зависности од врсте, категорије и намене извора
зрачења током обављања делатности, у циљу спречавања крађе, саботаже,
губитка или неовлашћеног приступа (члан 187. став 1. );
64) нису обезбеђене и не одржавају се мере физичко - техничке заштите и
друге мере безбедности извора зрачења и повезаних постројења укључујући и транспорт (члан 188. став 1. );
65) не унапређује редовно и континуирано План безбедности којим се
описују мере радијационе и нуклеарне безбедности у складу са свим променама, тако да План увек одражава тренутно стање постројења и делатности (члан 189. став 6. );
66) не обезбеђује усклађеност Плана безбедности са Проценом основне
безбедносне угрожености (члан 189. став 7. );
67) не изврши у најкраћем року измене система физичко - техничке заштите и Плана безбедности у складу са препорукама надлежних безбедносних органа и уз њихову сагласност, у случају промене тренутне безбедносне процене (члан 189. став 8. );
68) није израђен план за деловање у случају ванредног догађаја за постројења у којима се обављају радијационе делатности и нуклеарне активности, као и за њихове локалитете (члан 194. став 1. );
69) обавља делатност промета и транспорта извора зрачења без решења
Директората о регистрацији односно решење о издавању лиценце (члан
196. став 3. );
70) није закључио и не одржава осигурање за обезбеђење своје одговорности за нуклеарну штету (члан 208. став 1. ).
За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, а највише до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или
вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 200. 000 до 500. 000 динара.
Члан 234
Новчаном казном од 1. 000. 000 до 2. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно лице - носилац лиценце за обављање нуклеарне
активности ако не закључи и не одржава осигурање за покриће своје одговорности за нуклеарну штету.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу које је носилац лиценце за обављање нуклеарне активности
новчаном казном од 100. 000 до 200. 000 динара.
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Прекршаји
Члан 235
Новчаном казном од 500. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) истиче знак радиоактивности на било ком предмету или месту на којем
не постоји присуство извора зрачења (члан 4. став 15. );
2) не изврши пријављивање Директорату намеру обављања делатности
која укључује изворе зрачења, природни радиоактивни материјал који
доводи до излагања радника или становништва које не може да се занемари са становишта заштите од зрачења и коришћење нуклеарног материјала у ненуклеарне сврхе (члан 31. став 1. );
3) не изврши пријављивање пре почетка обављања делатности (члан 31.
став 3. );
4) не пријави Директорату одустанак од намере обављања делатности
(члан 31. став 4. );
5) не спроводи прописане обавезе (члан 36. став 1. );
6) не води евиденцију нуклеарног материјала, активности, посебне опреме
и ненуклеарног материјала повезаних са нуклеарним горивним циклусом
у складу са потврђеним међународним споразумима и овим законом
(члан 37. став 1. );
7) не пријави Директорату сваку промену података о испуњености услова
на основу којих је прибавио решење о регистрацији, а најкасније у року од
30 дана од дана наступања промене (члан 41. став 6. );
8) не пријави Директорату сваку промену података о испуњености услова
на основу којих је издато решење о лиценци, а најкасније у року од осам
дана од дана наступања промене (члан 42. став 5. );
9) не мења и не допуњује извештај о сигурности у складу са променама
које настају током обављања делатности тако да се извештај увек односи
на тренутни статус обављања делатности (члан 43. став 2. );
10) не врши редовно ревизију извештаја о сигурности из члана 43. овог
закона и не доставља извештај Директорату (члан 44. став 1. );
11) не поседује решење Директората о давању сагласности на прелиминарни извештај о сигурности (члан 45. став 1. );
12) не обавести без одлагања Директорат о свим променама услова на
основу којих је издата сагласност на прелиминарни извештај о сигурности
као и о одустајању од обављања намераване делатности, а најкасније у
року од осам дана од дана наступања промене, односно одлуке о одустајању (члан 45. став 3. );
13) не поднесе захтев Директорату за продужење важења лиценце за обављање радијационе делатности умереног ризика најкасније 60 дана пре
истека важења лиценце (члан 47. став 6. );
14) не успостави, не одржава и не примењује интегрисани систем менаџмента за обављање радијационе делатности високог ризика (члан 48.
став 2. );

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

859

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

15) не поднесе захтев Директорату за продужење важења лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика најкасније 90 дана пре
истека важења лиценце (члан 48. став 10. );
16) не успостави, не одржава и не примењује интегрисани систем менаџмента за обављање нуклеарне активности (члан 49. став 2. );
17) не поднесе захтев Директорату за продужење важења лиценце за обављање нуклеарне активности најкасније 180 дана пре истека важења
лиценце (члан 49. став 9. );
18) не врши оцену усаглашености примењених мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности са овим законом и међународним стандардима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности и
управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом у
прописаним временским роковима (члан 50. );
19) не пријави најкасније у року од осам дана, Директорату сваку промену
података на основу којих је издато решење за вршење послова заштите од
јонизујућег зрачења (члан 57. став 6. );
20) не поднесе захтев Директорату 60 дана пре истека важења решења за
вршење послова заштите од јонизујућег зрачења за продужење његовог
важења (члан 57. став 7. );
21) не поседује решење Директората о ослобађању од регулаторне контроле материјала (члан 62. став 1. );
22) не поседује решење Директората о ослобађању од регулаторне контроле објеката, локација или делова објеката или локација (члан 63. став
1. );
23) не спроводи мере ограничења коришћења или приступа објекту, локацији или њиховим деловима (члан 63. став 6. );
24) не изради извештај о завршном радиолошком прегледу објекта, локације или њихових делова од стране овлашћеног правног лица (члан 64. );
25) не забрани и ограничи излагање лица (члан 68. );
26) изложи лица у немедицинске сврхе без претходно добијене сагласности Директората (члан 69. став 1. );
27) не прибави сагласност од Директората за увођење у примену нове радијационе делатности (члан 70. став 1. );
28) не прибави сагласност од Директората за увођење у примену нових
техника и технологија у оквиру постојеће радијационе делатности (члан
70. став 5. );
29) није класификовао радни простор (члан 72. став 3. );
30) није извршио категоризацију изложених радника (члан 73. став 2. );
31) не врши здравствени надзор изложених радника (члан 74. став 3. );
32) не води евиденцију здравственог стања изложених радника (члан 75. );
33) није обезбедио индивидуални мониторинг свих ангажованих изложених радника укључујући и спољне раднике (члан 76. став 2. );
34) није обезбедио доступност резултата индивидуалног мониторинга
Директорату и службама надлежним за заштиту здравља на раду у циљу
процене могућих последица на здравље изложених радника (члан 76. став
3. );
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35) није обезбедио прописане услове за изложене раднике приликом обављања делатности, лица која учествују у одговору на ванредни догађај,
лица ангажована на пословима ремедијације, лица на обуци, лица на
школовању и раднике који су на радном месту изложени радону (члан 78.
);
36) не спроводи индивидуални мониторинг спољних радника на исти начин као и у случају стално запослених изложених радника (члан 79. став
2. );
37) врши обављање делатности високог ризика у медицини без учешћа
медицинског физичара (члан 84. став 1. );
38) није обезбедио учешће медицинског физичара у изради просторне
документације и техничке спецификације у процесу планирања увођења
нове врсте уређаја или техника у оквиру делатности високог ризика у медицини (члан 84. став 3. );
39) није спровео мере радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности
за постројења у којима се обављају делатности у циљу обезбеђења заштите
појединца од штетног утицаја јонизујућег зрачења (члан 86. став 1. );
40) није извршио процену доза за репрезентативно лице и за појединца
(члан 87. став 1. );
41) није прибавило сагласност Директората за свако намеравано испуштање радиоактивних ефлуената у животну средину (члан 88. став 1. );
42) не спроводи мониторинг дозвољених испуштања радиоактивних
ефлуената у животну средину и о томе редовно не извештава Директорат
(члан 89. став 1. );
43) не спроводи обавезе у погледу заштите од јонизујућих зрачења појединаца и становништва приликом обављања делатности (члан 90. став 1.
);
44) не достави Директорату извештај о мониторингу радиоактивности
најкасније до 31. марта текуће године за прошлу годину, или одмах у случају нуклеарне или радиолошке ванредне ситуације или на захтев Директората (члан 92. став 1. );
45) не спроводи мере контроле отворених и затворених радиоактивних
извора и уређаја у које су радиоактивни извори уграђени у циљу обезбеђивања сигурног и безбедног управљања током њиховог радног века и по
престанку коришћења, њиховог рециклирања или одлагања (члан 106.
став 1. );
46) не води евиденцију о изворима и уређајима (члан 106. став 2. );
47) не обавести Директорат и друга надлежне органе и организације о
губитку, крађи, саботажи, изливању отворених извора, недозвољеном
коришћењу или недозвољеном испуштању радиоактивног материјала у
животну средину (члан 106. став 4. );
48) не обавести Директорат о свакој промени локације високоактивних
затворених извора као и осталих затворених извора (члан 106. став 5. );
49) није прописно обележио високоактивни извор и његов контејнер
(члан 107. став 3. );
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50) није предузео све неопходне мере да врати извор испоручиоцу након
што затворени извор декларацијом прогласи ислуженим (члан 109. став 2.
);
51) није декларацију о проглашењу затвореног извора зрачења ислуженим
у року од осам дана од проглашења доставио Директорату (члан 109. став
5. );
52) није у року од осам дана од враћања извора испоручиоцу, предаје
извора на рециклажу, преноса на другог носиоца лиценце или предаји у
централно складиште о томе обавестио Директорат (члан 109. став 6. );
53) ислужени извор чува у свом спремишту дуже од годину дана (члан
109. став 8. );
54) ако приликом обављања активности које не спадају у делатности прописане овим законом, а које могу довести до угрожавања живота и здравља људи и животне средине од штетног утицаја јонизујућег зрачења услед
постојања напуштених извора зрачења ("Орпхан соурце") поступа супротно прописаним условима (члан 110. ст. 1. и 3. );
55) не поднесе захтев за престанак важења лиценце за декомисију по престанку активности предвиђених планом декомисије из члана 143. овог
закона (члан 145. став 1. );
56) не поднесе Директорату извештај о декомисији и извештај о завршном
радиолошком прегледу постројења и локације (члан 145. став 2. );
57) не успостави и не спроводи мере контроле на локалитету затвореног
постројења за одлагање радиоактивног отпада (члан 147. став 2. );
58) није израдио и редовно не врши преглед и ревизију прелиминарног
плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада (члан 148.
став 1. );
59) није израдио и редовно не врши преглед и ревизију плана затварања
постројења за одлагање радиоактивног отпада (члан 149. став 1. );
60) није Директорату доставио извештај о извршеном прегледу и ревизији
плана затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада (члан 150.
став 3. );
61) не поднесе захтев за престанак важења лиценце по окончању свих активности предвиђених планом затварања постројења за одлагање радиоактивног отпада из члана 148. овог закона (члан 151. став 1. );
62) не поднесе Директорату извештај о затварању постројења за одлагање
радиоактивног отпада и извештај о завршном радиолошком прегледу
постројења и локалитета (члан 151. став 2. );
63) не чува евиденције и податке о локацији, објекту, изворима зрачења и
о управљању радиоактивним отпадом (члан 158. став 7. );
64) не води евиденцију и не врши анализу ванредних догађаја који укључују или могу да укључе ванредно или непланирано излагање (члан 192.
став 1. );
65) не обавести без одлагања Директорат о сваком ванредном догађају у
вези са делатношћу коју обавља и одмах не предузме све неопходне мере у
циљу отклањања или смањења последица, укључујући и почетну процену
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околности и последица ванредног догађаја и пружање помоћи током
спровођења мера заштите (члан 192. став 2. );
66) не води евиденцију о промету извора зрачења (члан 196. став 6. );
67) не поднесе захтев Директорату за продужење важења одобрења за обављање делатности промета извора зрачења 60 дана пре истека рока
важења одобрења (члан 196. став 8. );
68) није прибавио дозволу за увоз, извоз или транзит извора зрачења коју
издаје Директорат (члан 197. став 1. );
69) није о очекиваном приспећу пошиљке обавестио Директорат најкасније 48 сати пре приспећа пошиљке на гранични прелаз при увозу извора зрачења (члан 198. став 4. );
70) није обавестио Директорат најкасније 72 сата пре очекиваног приспећа пошиљке на гранични прелаз при повраћају извора зрачења у Републику Србију (члан 199. став 3. );
71) није Директорату обезбедио информације о крајњој употреби и крајњем кориснику извора зрачења који се извозе којима се потврђује њихова
оправдана мирнодопска и сигурна употреба (члан 199. став 4. );
72) није обавестио Директорат најкасније 72 сата пре очекиваног приспећа
пошиљке на гранични прелаз при транзиту извора зрачења (члан 200.
став 2. );
73) обавља делатност транспорта опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје) без решења Директората о регистрацији односно
решења о издавању лиценце (члан 204. став 3. );
74) не води евиденцију транспорта опасне робе класе 7 АДР/РИД/АДН
(радиоактивне материје) (члан 204. став 4. );
75) не поднесе захтев Директорату за продужење рока важења издатог
одобрења за обављање делатности транспорта опасне робе класе 7
АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје) 60 дана пре истека рока важења
одобрења (члан 204. став 6. );
76) не поступи по решењу инспектора (члан 222. став 1. );
77) не поступи по усменом решењу инспектора у случајевима хитног
поступања (члан 223. став 1. );
78) не омогући инспектору печаћење објеката, просторија и опреме (члан
224. став 1. );
79) не омогући инспектору привремено одузимање робе која подлеже
надзору инспектора, као и документације и других предмета ради обезбеђења доказа (члан 225. став 1. );
80) не омогући инспектору несметан рад током спровођења инспекцијског надзора, не преда информације и пословну документацију неопходну
за спровођење инспекцијског надзора и додатне процедуре у року који
одреди инспектор, привремено не обустави активности за време инспекцијског надзора уколико је то једини начин да инспектор спроведе надзор
и утврди чињенично стање, не омогући без одлагања вршење инспекцијског надзора, увид у документацију, несметан рад и да му не обезбеди податке и материјал потребан за вршење инспекцијског надзора, изврши
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уклањање или прикривање доказа и не поштује интегритет и службено
својство инспектора (члан 227. );
За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности
робе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50. 000
до 100. 000 динара и одговорно лице у правном лицу.
Члан 236
Новчаном казном од 250. 000 до 500. 000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако учини радње из члана 233. став 1. тач. 1) -9), тач. 12), тач.
42) -54) и тач. 57) -69) и члана 235. став 1. тач. 1) -15), тач. 18, тач. 21) -43),
тач. 45) -54) и тач. 63) -80) овог закона.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање са правним тековинама Европске уније
Члан 237
Овим Законом се преноси следеће: Директива Савета 2013/59/Еуроатом
од 5. децембра 2013. којим се прописују сигурносни стандарди за заштиту
од штетног утицаја излагања јонизујућим зрачењима, а којом се укидају
следеће Директиве 89/618/Еуратом, 90/641/Еуратом, 96/29/Еуратом,
97/43/Еуратом и 2003/122/Еуратом (Службени лист Европске уније, Л 13,
17. 01. 2014. стр. 1), затим Директива Савета 2009/71/Еуратом од 25. јуна
2009. којом се успоставља заједнички оквир за нуклеарну сигурност
нуклеарних инсталација (Службени лист Европске уније Л 172, 2. 07.
2009. стр. 18), Директива Савета 2014/87/Еуратом од 8. јула 2014. којом се
допуњује Директива Савета 2009/71/Еуратом којом се успоставља заједнички оквир за нуклеарну сигурност нуклеарних инсталација (Службени
лист Европске уније Л 219, 25. 07. 2014. стр. 42), Директива Савета
2011/70/Еуратом од 19. јула 2011. којом се успоставља заједнички оквир за
одговорно и сигурно управљање ислуженим горивом и радиоактивним
отпадом (Службени лист Европске уније Л 119, 2. 08. 2011. стр. 48) и Директива Савета 2006/117/Еуратом од 20. новембра 2006. о надзору и контроли пошиљки радиоактивног отпада и ислуженог горива (Службени
лист Европске уније Л 337, 5. 12. 2006. стр. 21).
Члан 238
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Службени гласник Републике Србије, бр. 36/09 и 93/12).
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Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 8.
Закона о транспорту опасне робе (Службени гласник Републике Србије,
бр. 104/16 и 83/18) које се односе на транспорт опасне робе класе 7
АДР/РИД/АДН (радиоактивне материје).
Члан 239
Даном ступања на снагу овог закона Јавно предузеће "Нуклеарни објекти
Србије" наставља са радом у складу са овим законом.
Члан 240
Прописи донети на основу Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности примењују се до доношења прописа на основу овог
закона.
Члан 241
Поступци који су започети пред Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у којима није донета одлука до дана
ступања на снагу овог закона, окончаће се по одредбама овог закона.
Члан 242
Ступањем на снагу овог закона Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије која је основана Одлуком Владе наставља са радом као Директорат.
Запослени у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије настављају са радом на пословима са истим правима и
обавезама до закључења нових уговора о раду.
Даном ступања на снагу овог закона Директорат преузима од Агенције за
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије запослене,
као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву који су
потребни за вршење послова Директората.
Директорат ће од Министарства заштите животне средине преузети запослене који обављају послове инспекцијског надзора у области заштите од
јонизујућег зрачења, као и предмете, опрему, средства за рад и архиву који
су потребни за вршење регулаторних инспекцијских послова у тој области
у року од 30 дана од дана ступања на снагу акта којим ће се у складу са
овим законом уредити систематизација послова у Директорату.
До закључења споразума о преузимању запослених из става 4. овог члана,
послове регулаторног инспекцијског надзора у области заштите од јонизујућег зрачења, утврђене овим законом, обављаће Министарство заштите
животне средине.
Члан 243
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Статут, Правилник о раду и Правилник о организацији и систематизацији
послова у Директорату донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овога закона.
До доношења аката из става 1. овог члана примењиваће се досадашња
акта.
Члан 244
Директор и Управни одбор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије настављају с радом до истека мандата, након
чега ће се извршити избор нових органа Директората према одредбама
овог закона и Статута Директората.
Члан 245
Носиоци овлашћења настављају са радом по одредбама Закона о заштити
од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности до истека периода важења овлашћења, а најдуже до 31. децембра 2021. године.
Члан 246
Носиоци лиценци настављају са радом по одредбама Закона о заштити од
јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности до истека периода важења
лиценце, а најдуже до 31. децембра 2021. године.
Правно лице из члана 239. овог закона коме је поверено управљање
нуклеарним објектима у Републици Србији као делатност од општег интереса и које на дан ступања на снагу овог закона не поседује лиценцу за
обављање нуклеарне активности из чл. 117, 120, 125, 128, 133, 138. и 146.
дужно је да у року шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, Директорату поднесе захтев за прибављање лиценце.
Члан 247
До доношења националних дијагностичких референтних нивоа примењују се дијагностички референтни нивои које је прописала Европска комисија.
Члан 248
За нуклеарна и радијациона постројења за која није израђен прелиминарни план декомисије на дан ступања на снагу овог закона, правно лице
или предузетник, дужно је да прелиминарни план декомисије припреми у
року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 249
Власници катастарских парцела и објеката на којима се налазе радиоактивни громобрани дужни су да их уклоне.
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Уклањање радиоактивних громобрана може да врши носилац лиценце на
захтев власника катастарских парцела и објеката из става 1. овог члана.
Трошкове уклањања радиоактивних громобрана из става 2. овог члана
сносе власници катастарских парцела и објеката.
Средства за уклањање радиоактивних громобрана са катастарских парцела и објеката чији власник није познат или је престао да постоји обезбедиће се у буџету локалних самоуправа на чијим територијама се налазе
такви
радиоактивни громобрани.
Директорат ближе прописује услове за издавање лиценце из става 2. овог
члана.
Члан 250
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана његовог објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
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17. Закон о потврђивању конвенције о прекограничним
ефектима индустријских удеса
Члан 1.
Потврђује се Конвенција о прекограничним ефектима индустријских
удеса, сачињена 17. марта 1992. године у Хелсинкију, у оригиналу на
енглеском, француском, и руском језику.
Члан 2.
Текст Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса у
оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
CONVENTION ON THE TRANSBOUNDARY EFFECTS OF INDUSTRIAL
ACCIDENTS
КОНВЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНИМ ЕФЕКТИМА
ИНДУСТРИЈСКИХ УДЕСА
ПРЕАМБУЛА
Стране ове конвенције,
Имајући у виду посебну важност, у интересу садашњих и будућих генерација, заштите људи и животне средине од ефеката индустријских удеса,
Увиђајући важност и хитност спречавања озбиљних негативних ефеката
индустријских удеса на људе и животну средину и унапређивања свих мера које подстичу рационалну, економску и делотворну употребу мера
спречавања, мера приправности и одговора, како би се омогућио за животну средину прихватљив и одрживи економски развој,
Узимајући у обзир чињеницу да се ефекти индустријских удеса могу осетити преко граница и да захтевају сарадњу међу државама,
Потврђујући потребу да се унапређује активна међународна сарадња међу
заинтересованим државама пре, у току и после несреће, како би се учврстиле одговарајуће политике и ојачала и координирала акција на свим
одговарајућим нивоима ради унапређења спречавања, приправности и
одговора у случају прекограничних ефеката индустријских удеса,
Констатујући важност и корисност билатералних и мултилатералних аранжмана за спречавање, приправност и одговор на ефекте индустријских
удеса,
Свесне улоге коју у том смислу има Економска Комисија Уједињених нација за Европу (ЕЦЕ) и пoдсeћaјући, измeђу oстaлoг, на ЕЦЕ Кодекс по-
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нашања код загађења прекограничних копнених вода у случају удеса и
Конвенцију о процени утицаја на животну средину у прекограничном
контексту. Имајући у виду релевантне одредбе Завршног акта Конференције о безбедности и сарадњи у Европи (КЕБС), Закључни документ
састанка представника држава учесница КЕБС-а у Бечу и закључак
састанка КЕБС-а о заштити животне средине у Софији, као и релевантне
активности и механизме Програма Уједињених нација за заштиту животне средине (УНЕП), нарочито на АПЕЛЛ програм, Међународне организације рада (ИЛО), посебно Кодекс понашања код спречавања великих
индустријских удеса и других релевантних међународних организација,
Разматрајући одговарајуће одредбе Декларације Конференције Уједињених нација о човековој средини, нарочито принцип 21, према коме, у
складу са Повељом Уједињених нација и принципима међународног права, државе имају суверено право на коришћење властитих ресурса у складу са својим властитим политикама заштите животне средине и одговорност да обезбеде да активности у оквиру њихове надлежности или контроле не проузрокују штету по животну средину других држава или
подручја изван граница националне надлежности,
Узимајући у обзир принцип загађивач плаћа, као општи принцип међународног права заштите животне средине,
Наглашавајући принципе међународног права и обичаја, нарочито принципе добросуседских односа, реципроцитета, недискриминације и добре
воље.
Споразумеле су се о следећем:
Члан 1. Дефиниције
За сврхе ове конвенције,
(а) Индустријски удес'' значи неконтролисани догађај за време било које
активности која укључује опасне материје, било:
(i) У инсталацији, на пример за време производње, употребе, складиштења, руковања или одлагања; или
(ii ) Приликом транспорта, у мери у којој је регулисано ставом 2 (d) члана
2;
(b) "Опасна активност" значи било коју активност у којој је присутна или
може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које
су на квантитативној граници или прелазе квантитативну границу наведену у овде приложеном Анексу I и које могу да проузрокују прекограничне ефекте;
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(c) "Ефекти" значе било које директне или индиректне, непосредне или
одложене негативне утицаје које је проузроковаo неки индустријски удес,
а који погађају, између осталог:
(i) Људе, флору и фауну;
(ii) Тло, воду, ваздух и пејзаж;
(iii) Интеракцију између фактора под (i) и (ii);
(iv) Материјална добра и културно наслеђе, укључујући историјске споменике;
(d)
''Прекогранични ефекти'' значе озбиљне последице у оквиру надлежности једне Стране које су исход индустријског удеса насталог у
оквиру надлежности друге Стране;
(e) ''Оператер'' значи било које физичко или правно лице, укључујући
органе јавне власти, задужено за, на пример, надгледање, планирање
спровођења или спровођење активности;
(f) ''Страна'' значи, осим ако се у тексту другачије не укаже, Уговорну
Страну ове конвенције;
(g)
''Страна порекла'' значи било коју Страну или Стране под чијом
надлежности долази до индустријског удеса или може да дође до индустријског удеса;
(h)
''Погођена Страна'' значи било коју Страну или Стране које су погођене или могу бити погођене прекограничним ефектима индустријског
удеса;
(i)
''Заинтересоване Стране'' значи било коју Страну порекла и било
коју погођену Страну;
(ј) ''Јавност'' значи једно или више физичких или правних лица.
Члан 2. Обим
1. Ова конвенција ће се примењивати на спречавање, приправност и
одговор на индустријске удесе који могу проузроковати прекограничне
ефекте, укључујући ефекте таквих удеса проузрокованих природним катастрофама и на међународну сарадњу везану за међусобну помоћ, истраживање и развој, размену информација и размену технологије у области
спречавања, приправности и одговора на индустријске удесе.
2. Ова конвенција се неће примењивати на:
(а) Нуклеарне удесе или радиолошке ванредне ситуације;
(b) Несреће на војним инсталацијама;
(c) Оштећења бране, са изузетком ефеката индустријских удеса проузрокованих таквим оштећењима;
(d) Саобраћајне удесе на земљи са изузетком:
(i) Одговора на такве удесе у ванредним ситуацијама;
(ii) Превоза на лицу места опасне активности;
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(е) Случајно испуштање генетички модификованих организама;
(f) Удесе проузроковане активностима у морској животној средини, укључујући истраживање и експлоатацију морског дна;
(g) Испуштање нафте или других штетних супстанци у море.
Члан 3. Опште одредбе
1. Стране ће, узимајући у обзир напоре који су већ уложени на националном и међународном нивоу, предузети одговарајуће мере и сарађивати у
оквиру ове конвенције, у циљу заштите људи и животне средине од индустријских удеса, тиме што ће спречавати колико год је то могуће такве удесе, смањивати њихову учесталост и тежину и ублажавати њихове ефекте.
У том циљу ће се примењивати мере спречавања, приправности и одговора, укључујући мере обнове.
2. Стране ће, путем размене информација, консултација и других мера
сарадње и без непотребног одлагања, развијати и спроводити политике и
стратегије за смањивање ризика индустријских удеса и побољшање мера
спречавања, приправности и одговора, укључујући и мере обнове, узимајући у обзир, у циљу избегавања непотребног понављања, напоре који су
већ уложени на националном и међународном нивоу.
3. Стране ће обезбедити да оператер буде обавезан да предузме све потребне мере за безбедно извођење опасне активности и спречавање индустријских удеса.
4. У циљу спровођења одредби ове конвенције, Стране ће предузети одговарајуће законске, регулаторне, административне и финансијске мере за
спречавање, приправност и одговор на индустријске удесе.
5. Одредбе ове конвенције неће штетити било којим обавезама Страна у
складу са међународним правом у погледу индустријских удеса и опасних
активности.
Члан 4. Идентификација, консултације и саветовање
1. У циљу предузимања мера спречавања и доношења мера приправности,
Страна порекла ће предузети мере, које су прикладне, да идентификује
опасне активности у оквиру своје надлежности и да обезбеди да погођене
Стране буду обавештене о свакој таквој предложеној или постојећој активности.
2. Заинтересоване Стране ће, на иницијативу било које од њих, покренути
дискусије о идентификацији таквих опасних активности, које, по логици
ствари, могу изазвати прекограничне ефекте. Уколико се заинтересоване
Стране не сагласе о томе да ли нека активност спада у опасну активност,
свака таква Страна може, осим ако се заинтересоване Стране не сагласе о
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другом начину решавања овог питања, поднети ово питање истражној
комисији, у складу са одредбама овде приложеног Анекса II, ради добијања савета.
3. Стране ће, у односу на предложене или постојеће опасне активности,
примењивати процедуре које су дате у овде приложеном Анексу III.
4. Када опасна активност подлеже процени утицаја на животну средину у
складу са Конвенцијом о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту и када та процена укључује прекограничне ефекте
индустријских удеса који проистичу из опасне активности која се извршава у складу са условима ове конвенције, коначна одлука донета у смислу
Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном
контексту ће испуњавати релевантне захтеве ове конвенције.
Члан 5. Договорно проширење
Заинтересоване Стране треба да, на иницијативу било које од њих, покрену дискусије о томе да ли активност која није покривена Анексом I сматрају опасном активношћу. После међусобног споразума, оне могу користити
саветодавни механизам по сопственом избору или истражну комисију у
складу са Анексом II, ради саветовања. Тамо где се заинтересоване Стране
сагласе, ова конвенција, или било који њен део, ће се примењивати на
активност која је у питању као да је она опасна активност.
Члан 6. Спречавање
1. Стране ће предузети одговарајуће мере за спречавање индустријских
удеса, укључујући мере за покретање акције оператера у циљу смањења
ризика од индустријских удеса. Такве мере могу да укључе, али нису ограничене само на оне наведене у овде приложеном Анексу IV.
2. Када је реч о било којој опасној активности, Страна порекла ће захтевати од оператера да опасну активност изведе безбедно тако што ће обезбедити информације као што су основне појединости о процесу, укључујући,
али не ограничавајући се на анализу и оцену како је детаљно изложено у
Анексу V овде приложеном.
Члан 7. Одлучивање о локацији
У оквиру свог правног система, Страна порекла ће, са циљем да минимизира ризик по становништво и животну средину свих погођених Страна,
тражити да се утврде политике о локацији нових опасних активности и
значајним променама постојећих опасних активности. У оквиру својих
правних система, погођене Стране ће тражити утврђивање политика о
значајном развоју у областима које би могле бити погођене прекогранич-
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ним ефектима индустријског удеса који проистичу из опасне активности,
како би минимизирале ризик. У разради и утврђивању ових политика,
Стране треба да размотре питања изложена у Анексу V, став 2, тачке (1) до
(8) и овде приложеном Анексу VI.
Члан 8. Приправност у ванредним ситуацијама
1. Стране ће предузети одговарајуће мере за утврђивање и одржавање адекватне приправности у ванредним ситуацијама, како би одговориле на
индустријске удесе. Стране ће обезбедити да се мере приправности предузимају ради ублажавања прекограничних ефеката таквих удеса, с тим да
дужности на локацији преузму оператери. Ове мере могу укључивати, али
нису ограничене на мере које су дате у Анексу VII овде приложеном. Заинтересоване стране ће посебно обавештавати једна другу о својим плановима заштите од удеса.
2. Страна порекла ће за опасне активности обезбедити припрему и примену интерних планова заштите од удеса, укључујући одговарајуће мере
одговора и друге мере за спречавање и минимизирање прекограничних
ефеката. Страна порекла ће доставити другим заинтересованим странама
елементе којима располаже за разраду планова заштите од удеса.
3. Свака Страна ће за опасне активности обезбедити припрему и примену
екстерних планова заштите од удеса, који обухватају мере које треба предузети на њеној територији како би се спречили и минимизирали прекогранични ефекти. У припреми ових планова, узеће се у обзир закључци,
анализе и оцене, а нарочито питања изложена у Анексу V, став 2, тачке (1)
до
(5). Заинтересоване стране ће настојати да такви планови буду компатибилни. Где је одговарајуће, израдиће се заједнички екстерни планови
заштите од удеса, како би се олакшало усвајање одговарајућих мера одговора.
4. Планове заштите од удеса треба редовно разматрати или када околности тако захтевају, узимајући у обзир искуство стечено у поступању у
стварним ванредним ситуацијама.
Члан 9. Обавештавање и учешће јавности
1. Стране ће обезбедити, да се одговарајуће информације дају јавности
у областима које могу бити погођене индустријским удесом који проистиче из опасне активности. Ове информације ће се преносити оним каналима које Стране сматрају одговарајућим, обухватаће елементе садржане у
Анексу VIII овде приложеном и треба да узимају у обзир питања изложена
у Анексу V, став 2, тачке (1) до (4 ) и (9).
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2. Страна порекла ће, у складу са одредбама ове конвенције и кад год је
могуће и одговарајуће, пружити јавности прилику да учествује у одговарајућим поступцима у областима које могу бити погођене, са циљем да објави своје ставове и забринутост у погледу мера спречавања и мера приправности и обезбедиће да се јавности погођене Стране пружи иста могућност као и јавности Стране порекла.
3. Стране ће, у складу са својим правним системима и ако желе, обезбедити, на бази реципроцитета, физичким и правним лицима која су погођена
или могу бити погођена прекограничним ефектима индустријског удеса
на територији Стране, приступ и учешће у релевантном административном и судском поступку, укључујући могућност покретања правног
поступка и улагања жалбе на одлуку која погађа њихова права, који су
исти као поступци који постоје за лица у оквиру њихове сопствене надлежности.
Члан 10. Системи обавештавања о индустријском удесу
1. Стране ће, са циљем прибављања и слања обавештења о индустријском
удесу која садрже информације потребне да би се деловало против прекограничних ефеката, обезбедити успостављање и деловање компатибилних
и ефикасних система обавештавања о индустријским удесима и то на
одговарајућим нивоима.
2. У случају индустријског удеса или непосредне претње индустријског
удеса, који проузрокује или може проузроковати прекограничне ефекте,
Страна порекла ће обезбедити да се погођене Стране, без одлагања, обавесте на одговарајућим нивоима путем система обавештавања о индустријским удесима. Такво обавештавање ће обухватити елементе садржане у
овде приложеном Анексу IX.
3. Заинтересоване стране ће обезбедити да се, у случају индустријског удеса или непосредне претње индустријског удеса, планови заштите од удеса
припремљени у складу са чланом 8. активирају што је пре могуће и у мери
која одговара приликама.
Члан 11. Одговор
1. Стране ће обезбедити да се, у случају индустријског удеса или непосредне претње индустријског удеса, предузму одговарајуће мере одговора што
је пре могуће и користећи најделотворније праксе, како би се сузбили и
минимизирали ефекти.
2. У случају индустријског удеса или непосредне претње индустријског
удеса, који проузрокује или може да проузрокује прекограничне ефекте,
заинтересоване Стране ће обезбедити да ефекти буду процењени где је то
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могуће, заједнички, у циљу предузимања одговарајућих мера одговора.
Заинтересоване стране ће настојати да координирају своје мере одговора.
Члан 12. Међусобна помоћ
1. Уколико је Страни потребна помоћ у случају индустријског удеса, она
може затражити помоћ других Страна, указујући на обим и врсту помоћи
коју захтева. Страна којој је упућен захтев за помоћ одмах ће одлучити и
обавестити Страну која помоћ захтева да ли је у могућности да пружи
захтевану помоћ и указати на обим и услове помоћи која би могла бити
пружена.
2. Заинтересоване Стране ће сарађивати како би олакшале брзо обезбеђивање помоћи која је договорена у складу са ставом 1. овог члана, укључујући, где је одговарајуће, акцију у циљу минимизирања последица и ефеката
индустријског удеса и обезбеђивања опште помоћи. Када стране немају
билатералне или мултилатералне споразуме који покривају њихове аранжмане за обезбеђивање међусобне помоћи, помоћ ће се пружати у складу
са овде приложеним Анексом X, осим ако се Стране не договоре другачије.
Члан 13. Одговорност и обавезност
Стране ће подржати одговарајуће међународне напоре за разраду правила, критеријума и поступака на пољу одговорности и обавезности.
Члан 14. Истраживање и развој
Стране ће, како је одговарајуће, покренути и сарађивати у спровођењу
истраживања и развоју метода и технологија за спречавање, приправност
и одговор на индустријске удесе. У ову сврху, Стране ће подстицати и активно унапређивати научну и технолошку сарадњу, укључујући истраживање о мање опасним процесима чији је циљ ограничавање случајних опасности и спречавање и ограничавање последица индустријских удеса.
Члан 15. Размена информација
Стране ће, на мултилатералном или билатералном нивоу, разменити
информације до којих се разумно може доћи, укључујући елементе садржане у овде приложеном Анексу XI.
Члан 16. Размена технологије
1. Стране ће, у складу са својим законима, прописима и праксама, олакшати размену технологије за спречавање, приправност и одговор на ефекте
индустријских удеса, нарочито путем унапређења:
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(а) Размене расположиве технологије на различитим финансијским
основама;
(b)
Непосредних индустријских контаката и сарадње;
(c) Размене информација и искустава;
(d)
Обезбеђивања техничке помоћи.
2. У оквиру унапређивања активности назначених у ставу 1, тачке (а) до
(d) овог члана, Стране ће обезбедити повољне услове олакшавањем контаката и сарадње између одговарајућих организација и појединаца како у
приватним тако и у јавним секторима који могу обезбедити технологију,
пројектовање и услуге инжењеринга, опрему или финансије.
Члан 17. Надлежни органи и Тачке контакта
1. Свака Страна ће одредити или установити један или више надлежних
органа за сврхе ове конвенције.
2. Без штете по друге аранжмане на билатералном или мултилатералном
нивоу, свака Страна ће одредити или установити једну тачку контакта у
сврху обавештавања о индустријском удесу у складу са чланом 10, и једну
тачку контакта у сврху међусобне помоћи у складу са чланом 12. Пожељно
би било да ове тачке контакта буду исте.
3. Свака Страна ће, у року од три месеца од датума ступања на снагу ове
конвенције за ту Страну, обавестити друге Стране, путем секретаријата
који се помиње у члану 20, које тело или тела је одредила као своју тачку
(тачке) контакта и као свој надлежни орган или органе.
4. Свака Страна ће, у року од месец дана од дана одлуке, обавестити друге
стране, путем секретаријата, о било којим променама у погледу одређивања наведеног у ставу 3. овог члана.
5. Свака Страна ће обезбедити да њена тачка контакта и системи обавештавања о индустријском удесу у складу са чланом 10 непрестано функционишу.
6. Свака Страна ће обезбедити да њена тачка контакта и органи одговорни
за упућивање и примање захтева за помоћ и прихватање понуда за помоћ
у складу са чланом 12. непрестано функционишу.
Члан 18. Конференција Страна
1. Представници Страна ће конституисати Конференцију Страна ове конвенције и одржавати састанке на редовној основи. Први састанак Конференције Страна ће бити сазван најкасније годину дана после датума ступања на снагу ове конвенције. После тога, састанак Конференције Страна
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ће се одржавати најмање једном годишње или на писмени захтев било
које Стране, под условом да, у року од шест месеци од дана када им је
захтев достављен од стране секретаријата, најмање једна трећина Страна
подржи овај захтев.
2. Конференција Страна ће:
(а) Размотрити спровођење ове конвенције;
(b) Вршити саветодавне функције у циљу јачања способности Страна да
спрече, изврше припреме и одговоре на прекограничне ефекте индустријских удеса и олакшавања обезбеђења техничке помоћи и савета на захтев
Страна које су суочене са индустријским удесима;
(c) Установити, како је одговарајуће, радне групе и друге одговарајуће
механизме да размотре питања везана за спровођење и развој ове конвенције
и у том циљу, припреме одговарајуће студије и друге документе и поднесу
препоруке ради разматрања Конференције Страна;
(d) Вршити друге функције које су одговарајуће, у складу са одредбама ове
конвенције;
(e) На свом првом састанку размотрити и консензусом усвојити Пословник о раду за своје састанке.
3. Конференција Страна ће у вршењу својих функција, када сматра одговарајућим, такође сарађивати са другим релевантним међународним
организацијама.
4. Конференција Страна ће, на свом првом састанку, установити програм
рада, нарочито у погледу тачака садржаних у овде приложеном Анексу
ХII. Конференција Страна ће, такође, одлучити о методима рада, укључујући коришћење националних центара и сарадњу са релевантним међународним организацијама и успостављање система у циљу олакшавања
спровођења ове конвенције, нарочито ради међусобне помоћи у случају
индустријског удеса и на основу одговарајућих постојећих активности у
оквиру релевантних међународних организација. Као део програма рада,
Конференција Страна ће размотрити постојеће националне, регионалне и
међународне центре и друга тела и програме чији је циљ координација
информација и напора у спречавању, приправности и одговору на индустријске удесе, у погледу одређивања које додатне међународне институције или центри могу бити потребни за извршење задатака наведених у Анексу ХII.
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5. Конференција Страна ће, на свом првом састанку, почети са разматрањем поступака ради стварања повољнијих услова за размену технологије у
циљу спречавања, приправности и одговора на ефекте индустријских удеса.
6. Конференција Страна ће усвојити смернице и критеријуме како би олакшала идентификацију опасних активности у сврхе ове конвенције.
Члан 19. Право гласа
1. Са изузетком, који је предвиђен у ставу 2. овог члана, свака Страна ове
конвенције ће имати право на један глас.
2. Регионалне организације за економску интеграцију, како је дефинисано
у члану 27, ће у прeдмeтимa у oквиру свoјe нaдлeжнoсти остварити своје
право да гласају са бројем гласова који одговара броју њихових држава
чланица које су Стране Кoнвeнцијe. Ове oргaнизaцијe нeћe користити
свoјe прaвo глaсa уколико то чине њихoвe држaвe члaницe и oбрнутo.
Члан 20. Секретаријат
Извршни секретар Економске Комисије за Европу вршиће следеће функције секретаријата:
(а) Сазивaњe и припрeмaње састанака Странa;
(b) Прослеђивање свим Странaмa извeштaјa и других инфoрмaцијa
примљeних у склaду са oдрeдбaмa oвe кoнвeнцијe;
(c) Друге функције које могу одредити Стране.
Члан 21. Решавање спорова
1. Уколико се измeђу двe или вишe Странa јави спор oкo тумaчeњa или
примeнe oвe кoнвeнцијe, oнe ћe рeшeњe трaжити путем прегoвoра или на
било који други начин решавања спoрoвa који је прихвaтљив за Стрaне у
спoру.
2. Приликом пoтписивaњa, рaтификовaњa, прихвaтaњa, oдoбрaвaњa или
приступaњa oвoј кoнвeнцији или у билo кoјe врeмe нaкoн тoгa, свака
Странa има могућност да писмeно обавести Дeпoзитaра дa, у случају спoра
кoји нијe рeшeн усклaду са ставoм 1. овог члана, прихвaтa јeдaн или oбa од
следећих начина за рeшaвaња спoра као oбaвeзан у oднoсу према било
којој другој Страни кoјa прихвaта исту oбaвeзу:
(а) Пoднoшeњe спoрa Мeђунaрoднoм суду прaвдe;
(b) Арбитрaжa у склaду са поступкoм утврђеним у Aнeксу ХIII овде приложеним.
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3. Уколико су Стрaнe у спoру прихвaтилe oбa начинa рeшaвaња спoра дата
у ставу 2. овог члана, спoр сe мoжe пoднeти сaмo Мeђунaрoднoм суду
прaвдe, oсим aкo сe Стрaнe у спору не споразумеју другачије.
Члан 22. Ограничење достављања информација
1. Одредбе ове Конвенције неће утицати на права или обавезе Страна, у
складу са њиховим националним законима, уредбама, административним
одредбама или прихваћеним правним праксама и примењивим међународним прописима, да заштите информације везане за личне податке,
индустријску и пословну тајну, укључујући и интелектуалну својину или
националну безбедност.
2. Уколико нека Страна и поред тога одлучи да достави такву заштићену
информацију другој Страни, Страна која прими такву заштићену информацију поштоваће поверљивост примљене информације и услове под којима је достављена и користиће ту информацију само у сврхе за које је
достављена.
Члан 23. Спровођење
Стране ће периодично извештавати о спровођењу ове конвенције.
Члан 24. Билатерални и мултилатерални споразуми
1. Стране могу, како би извршиле своје обавезе у складу са овом конвенцијом, да наставе постојеће или уђу у нове билатералне или мултилатералне
споразуме или друге аранжмане.
2. Одредбе Конвенције неће утицати на право Страна да предузму, путем
билатералних или мултилатералних споразума где је одговарајуће, строжије мере од оних које захтева ова конвенција.
Члан 25. Статус Анекса
Анекси ове конвенције представљају саставни део Конвенције.
Члан 26. Амандмани на Конвенцију
1. Свaкa Странa мoжe прeдлoжити амандмане нa oву кoнвeнцију.
2. Тeкст свaког прeдлoжeног амандмана на Кoнвeнцију поднеће сe у
писмeној форми Извршнoм сeкрeтaру Eкoнoмскe Кoмисијe зa Eврoпу кoји
ћe их пренети свим Странaмa. Конференција Страна ће расправљати о
предложеним амандманима на свом следећем годишњем састанку, обезбеђујући да ти предлози буду пренети Странама путем Извршнoг
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сeкрeтaра Eкoнoмскe Koмисијe зa Eврoпу најкасније деведесет дана унапред.
3. За амандмане на ову конвенцију - друге него оне на Анекс I, за које је
процедура наведена у ставу 4 овог члана:
(а) Aмандмани ће бити усвојени консензусом Страна присутних на састанку и биће поднети путем Депозитара свим Странама на ратификацију,
прихватање или одобравање;
(b) Инструменти ратификације, прихватања или одобравања амандмана
ће се депоновати код Депозитара. Амандмани усвојени у складу са овим
чланом ће ступити на снагу за Стране које су их прихватиле деведесетог
дана од дана пријема путем Депозитара шеснаестог инструмента ратификације, прихватања или одобравања.
(c) После тога, амандмани ће ступити на снагу за сваку другу Страну деведесетог дана пошто та Страна депонује свој инструмент ратификације,
прихватања или одобравања амандмана.
4. За амандмане на Анекс I:
(а) Странe ћe нaчинити свaки нaпoр дa пoстигну спoрaзум у виду консензуса. Aкo свe могућности око постизања консезуса буду исцрпљене без
постизања спoрaзума, амандмани ћe се у крaјњeм случaју усвoјити већинским гласањем девет десетина Страна кoјe су присутне и које глaсaју нa
састанку. Уколико их усвоји Конференција Страна, амандмани ће бити
достављени Странама и препоручени за одобравање;
(b) Након истека дванаест месеци од дана када их је доставио Извршни
секретар Економске Комисије за Европу, амандмани на Анекс I ће ступити
на снагу за оне Стране ове конвенције које нису доставиле обавештење у
складу са одредбама става 4 (c) овог члана, под условом да најмање шеснаест страна није доставило такво обавештење;
(c) Било која Страна која није у могућности да одобри неки амандман на
Анекс I ове конвенције о томе ће обавестити Извршног секретара Економске Комисије за Европу у писменој форми, у року од дванаест месеци од
датума достављања обавештења о усвајању. Извршни секретар ће без
одлагања обавестити све Стране о сваком таквом примљеном обавештењу.
Страна може у било које време заменити своје претходно обавештење
прихватањем амандмана након чега ће амандман на Анекс I ступити на
снагу за ту Страну.
(d) За потребе овог става "стране које су присутне и које гласају" означава
стране које су присутне и које дају потврдан или негативан глас.
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Члан 27. Потписивање
Oвa кoнвeнцијa ће бити oтвoрeнa зa пoтписивaњe у Хелсинкију од 17. до
18. марта 1992. године, a нaкoн тoгa у сeдишту Ујeдињeних нaцијa у Њујорку дo
18. септембра 1992. године за држaве члaнице Eкoнoмскe Кoмисијe зa
Eврoпу, кao и за држaве кoјe имaју кoнсултaтиван стaтус код Eкoнoмске
Кoмисије зa Eврoпу у склaду са ставом 8. Рeзoлуцијe Eкoнoмскoг и
Сoцијaлнoг Саветa 36 (IV) oд 28. мaртa 1947. године, као и за рeгиoнaлне
oргaнизaције за eкoнoмску интeгрaцију кoјe су основале сувeрeнe држaвe
члaницe Eкoнoмскe Кoмисијe зa
Eврoпу, a кoјe су на њих прeнeлe нaдлeжнoст за питања кoја сe рeгулишу
oвoм кoнвeнцијoм, укључујући и нaдлeжнoст да закључе уговоре у овој
области.
Члан 28. Депозитар
Генерални секретар Уједињених нација ће поступати као Депозитар ове
конвенције.
Члан 29. Ратификација, прихватање, одобрење и приступање
1. Oвa кoнвeнцијa ће бити пoдложна рaтификaцији, прихвaтaњу или
oдoбрaвaњу држaвa пoтписницa и oргaнизaцијa рeгиoнaлне eкoнoмске
интeгрaције из члана 27.
2. Oвa кoнвeнцијa ће бити oтвoрeнa зa приступaњe држaвaма и
oргaнизaцијaма поменутим у члaну 27.
3. Свака oргaнизaцијa поменута у члaну 27. кoјa пoстaнe Странa oвe
кoнвeнцијe, a дa нијeднa њeна држaвa члaницa није страна пoтписница,
преузећe све oбaвeзе из oвe кoнвeнцијe. У случају таквих организација,
чија је једна или више држава чланица Страна ове Конвенције, организација и њене државе чланице ће одлучити о својим односним одговорностима за спровођење својих обавеза у складу са овом конвенцијом. У
тaквим случaјевима, oргaнизaцијa и држaвe члaницe нeћe имати право да
истовремено остварују прaвa према Кoнвeнцији.
4. Оргaнизaцијe рeгиoнaлне eкoнoмске интeгрaције поменуте у члaну 27.
ћe у свoјим инструмeнтимa рaтификaцијe, прихвaтaњa, oдoбрaвaњa или
приступaњa назначити домен свoјe нaдлeжнoсти у погледу питања кoја сe
рeгулишу oвoм кoнвeнцијoм. Овe oргaнизaцијe ћe тaкoђe обавестити
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Дeпoзитaрa o свим релевантним променама у погледу њихових
нaдлeжнoсти.
Члан 30. Ступање на снагу
1. Oвa кoнвeнцијa ће ступити нa снaгу дeвeдeсeтoг дaнa нaкoн дaтумa
дeпoнoвaњa шeснaeстoг инструмeнтa рaтификaцијe, прихвaтaњa,
oдoбрaвaњa или приступaњa.
2. За сврхе става 1. овог члана, сваки инструмeнт који је дeпoновала
oргaнизaцијa поменута у члану 27. нeћe сe смaтрaти као дoдaтни онима
кoјe су дeпoнoвaлe држaвe члaницe тaкве oргaнизaције.
3. Зa свaку држaву или oргaнизaцију поменуту у члану 27. кoјa рaтификује,
прихвaти или oдoбри oву кoнвeнцију или јoј приступи нaкoн дeпoнoвaњa
шeснaeстoг инструмeнтa рaтификaцијe, прихвaтaњa, oдoбрaвaњa или
приступaњa, Кoнвeнцијa ће ступити нa снaгу дeвeдeсeтoг дaнa нaкoн
дaтумa када та држава или организација депонује свој инструмент рaтификaцијe, прихвaтaњa, oдoбрaвaњa или приступaњa.
Члан 31. Повлачење
1. У било ком тренутку нaкoн три гoдинe oд дaтумa нa кoји јe oвa
кoнвeнцијa ступилa нa снaгу за одређену Страну, тa се Страна мoжe пoвући из Кoнвeнцијe давањeм писмeнoг oбaвeштeњa Дeпoзитaру. Свaкo тaквo
пoвлaчeњe ступиће нa снaгу дeвeдeсeтoг дaнa од дaтума пријема таквог
обавештења од стране Дeпoзитaра.
2. Ни једно такво повлачење неће утицати на примену члана 4. на неку
активност у погледу које је сачињено обавештење у складу са чланом 4.
став 1. или је упућен захтев за дискусију у складу са чланом 4. став 2.
Члан 32. Аутентични текстови
Oригинaл oвe кoнвeнцијe, чији су eнглeски, фрaнцуски и руски текстов
подјeднaкo аутентични, бићe дeпoнoвaн кoд Гeнeрaлнoг сeкрeтaрa
Ујeдињeних нaцијa. У пoтврду чегa, су дoлe пoтписaни, за то прoписнo
oвлaшћени, пoтписали oву кoнвeнцију. Сачињено у Хелсинкију, седамнаестог дана марта хиљаду девет стотина деведесет друге године.
ЛИСТА ЗЕМАЉА ПОТПИСНИЦА
Аустрија
Албанија
Белгија
Бугарска

18.
18.
18.
18.

март 1992. г
март 1992. г.
март 1992. г.
март 1992. г.
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Канада
18.
март 1992. г.
Данска
18.
март 1992. г.
Естонија 18.
март 1992. г.
Европска Заједница 18. март 1992. г.
Финска
18.
март 1992. г.
Француска 18.
март 1992. г.
Немачка 18.
март 1992. г.
Грчка
18.
март 1992. г.
Мађарска 18.
март 1992. г.
Италија 18.
март 1992. г.
Летонија 18.
март 1992. г.
Литванија 18.
март 1992. г.
Луксембург 20.
мај 1992. г.
Холандија 18.
март 1992. г.
Норвешка 18.
март 1992. г.
Пољска
18.
март 1992. г.
Португалија 9. јун 1992. г
Руска Федерација
18.
март 1992. г.
Шпанија 18.
март 1992. г.
Шведска 18.
март 1992. г.
Швајцарска 18.
март 1992. г.
Велика Британија и Северна Ирска 18. март 1992. г.
Сједињене Америчке Државе 18. март 1992. г.

АНЕКС II
ПОСТУПАК ИСТРАЖНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕМА ЧЛ. 4. и 5.
1. Страна или Стране које подносе захтев ће писмено обавестити Секретаријат да подноси питање (питања) истражној комисији основаној у складу
са одредбама овог Анекса. У том обавештењу ће бити наведен предмет
истраге. Секретаријат ће одмах обавестити све Стране Конвенције о
таквом подношењу.
2. Истражна комисија ће се састојати од три члана. Страна која подноси
захтев и друга страна у истражном поступку именоваће по једног научног
или техничког експерта, а тако именована два експерта ће заједничким
споразумом одредити трећег експерта, који ће бити председник истражне
комисије. Он неће бити држављанин ни једне од страна у истражном
поступку, његово/њено уобичајено место боравка неће бити на територији
тих страна, неће бити запослен код тих страна, нити ће бити особа која се
бавила истим случајем у неком другом својству.
3. Уколико председник истражне комисије не буде именован у року од два
месеца од наименовања другог експерта, Извршни Секретар Економске
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Kомисије за Европу ће, на захтев било које од странa, одредити председника у року од наредна два месеца.
4. Уколико једна од страна у истражном поступку не именује експерта у
року од месеца дана од пријема писменог обавештења од стране Секретаријата, друга страна може обавестити Извршног секретара Економске
Kомисије за Европу, који ће одредити председника Истражне комисије у
наредном року од два месеца. По именовању, председник Истражне комисије ће захтевати од стране којa није именовала експерта да то учини у
року од месец дана. Уколико то не учини у том року, председник ће обавестити Извршног секретара Економске Kомисије за Европу који ће то именовање извршити у наредном двомесечном року.
5. Истражна комисија ће усвојити свој Пословник о раду.
6. Истражна комисија може предузети све потребне мере како би извршила своје функције.
7. Стране у истражном поступку ће олакшати рад истражне комисије и
посебно ће, користећи сва средства са којима располажу:
(а) Прибавити истражној комисији сва релевантна документа, средства и
информације;
(b) Омогућити истражној комисији, када је потребно, да позове сведоке
или експерте и узме њихове исказе.
8. Стране и експерти ће штитити поверљивост свих информација које добију у поверењу у току рада истражне комисије.
9. Уколико се једна од страна у истражном поступку не појави пред
истражном комисијом или пропусти да изнесе свој случај, друга страна
може затражити од истражне комисије да настави поступак и заврши свој
рад. Одсуство једне стране или пропуст једне стране да изнесе свој случај
неће представљати препреку за наставак и завршетак рада истражне комисије.
10. Осим уколико истражна комисија не одлучи другачије због посебних
околности случаја, трошкове истражне комисије, укључујући накнаде њеним члановима, сносиће подједнако стране у истражном поступку.
Истражна комисија ће водити записник свих својих трошкова и о томе
доставити странама коначан извештај.
11. Свака Страна која је заинтересована за фактичку природу предмета
истражног поступка и на коју може да има утицаја мишљење у предмету
може интервенисати у поступку, уз сагласност истражне комисије.
12. Одлуке истражне комисије о питањима поступка доносиће се већином
гласова њених чланова. Коначно мишљење истражне комисије ће одрази-
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ти мишљење већине њених чланова и укључиће евентуално другачије
мишљење.
13. Истражна комисија ће презентовати своје коначно мишљење у року од
два месеца од датума када је утврђено, осим уколико буде сматрала потребним да тај рок продужи за период који не би требао да буде дужи од два
месеца.
14. Коначно мишљење истражне комисије ће бити засновано на прихваћеним научним принципима. Коначно мишљење ће истражна комисија
доставити странама у истражном поступку и Секретаријату.
АНЕКС III
ПОСТУПЦИ ПРЕМА ЧЛАНУ 4.
1. Страна порекла може захтевати консултације са другом Страном, у
складу са ставовима 2. до 5. овог Анекса, како би утврдила да ли је та
Страна погођена Страна.
2. За неку предложену или постојећу опасну активност, Страна порекла
ће, у сврхе осигурања одговарајућих и ефективних консултација, обезбедити обавештавање на одговарајућим нивоима сваке Стране за коју сматра да може бити погођена Страна што је пре могуће, а најкасније у време
када обавештава своју јавност о тој предложеној или постојећој активности. За постојеће опасне активности такво обавештавање ће се обезбедити
најкасније две године након ступања на снагу ове конвенције за Страну
порекла.
3. Обавештење ће, поред осталог, садржати:
(а) Информације о опасној активности, укључујући све расположиве
информације или извештај, као што су информације састављене у складу
са чланом 6, о њеним могућим прекограничним ефектима у случају
индустријског удеса;
(b) Назначење разумног рока у коме се може захтевати одговор према
ставу 4. овог Анекса, узимајући у обзир природу активности; и може укључити информације дате у ставу 6 овог Анекса.
4. Обавештене Стране ће одговорити Страни порекла у року утврђеном
утом обавештењу, потврђујући пријем обавештења и назначавајући да ли
намеравају да ступе у консултацију.
5. Уколико обавештена Страна назначи да не намерава да ступи у консултацију или уколико не одговори у року утврђеном у обавештењу, одредбе
утврђене у наредним ставовима овог Анекса се неће примењивати. У
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таквим околностима, право Стране порекла да утврди да ли да изврши
процену и анализу на основу свог националног права и праксе није нарушено.
6. По пријему одговора од обавештене Стране у коме се наводи њена жеља
да ступи у консултације, Страна порекла ће, уколико та већ није учинила,
обезбедити обавештеној Страни:
(а) Релевантне информације у погледу временског плана за анализу, укључујући назначење временског плана за достављање примедби;
(b) Релевантне информације о опасној активности и њеним прекограничним ефектима у случају индустријског удеса;
(c) Могућност да учествује у оценама информација или извештаја који
показује могуће прекограничне ефекте.
7. Погођена страна ће, на захтев Стране порекла, доставити Страни порекла информације које разумно могу да се прикупе у вези са подручјем у
надлежности погођене Стране, а које би могло да буде погођено, где су
такве информације неопходне за припрему процене, анализе и мере.
Информације ће бити достављене благовремено и према потреби преко
заједничког тела тамо где оно постоји.
8. Страна порекла ће доставити погођеној Страни директно, према потреби или где оно постоји, преко заједничког тела документацију о анализи и
процени као што је описано у Анексу V, ставови 1. и 2.
9. Заинтересоване Стране ће обавестити јавност у подручјима која би разумно могла да буду погођена опасном активношћу и организоваће дистрибуцију документације о анализи и оцени тој јавности и властима у релевантним подручјима. Стране ће им обезбедити прилику да дају коментаре или примедбе, на опасну активност и организоваће да се њихова гледишта поднесу надлежном органу Стране порекла, било директно том
органу или где је то погодно, преко Стране порекла, у разумном року.
10. Страна порекла ће, по комплетирању документације о анализи и процени, без одлагања ступити у консултације са погођеном Страном у погледу, између осталог, прекограничних ефеката опасних активности у случају
индустријског удеса и мерама за смањење или уклањање његових ефеката. Консултације се могу односити на:
(а) Могуће алтернативе за опасну активност, укључујући алтернативу нечињења и могуће мере за ублажавање прекограничних ефеката на рачун
Стране порекла;
(b) Друге облике могуће међусобне помоћи за смањење сваког прекограничног ефекта;
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(c) Сва остала одговарајућа питања.
Заинтересоване Стране ће се на почетку таквих консултација договорити о
разумном року за трајање периода консултација. Све такве консултације
се могу изводити у одговарајућем заједничком телу, када оно постоји.
11. Заинтересоване Стране ће обезбедити да се узму у обзир анализа и
процена, као и примедбе примљене сходно ставу 9. овог Анекса и исход
консултација поменутих у ставу 10. овог Анекса.
12. Страна порекла ће обавестити погођене Стране о свакој одлуци о активности, заједно са разлозима и побудама на којима је заснована.
13. Уколико, након што додатне и релевантне информације у вези са прекограничним ефектима опасне активности, које нису биле на располагању
у време одржавања консултација у вези са том активношћу, постану расположиве за заинтересовану Страну, та Страна ће о томе одмах обавестити другу Страну, или заинтересоване Стране. Уколико једна од заинтересованих Страна то захтева одржаће се нове консултације.
АНЕКС IV
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 6.
Следеће мере могу спровести, зависно од националних права и пракси,
Стране, надлежни органи, оператери, или се могу предузети њиховим
заједничким напорима:
1. Утврђивање општих или посебних безбедносних циљева;
2. Усвајање законских одредби или смерница које се односе на безбедносне мере и безбедносне стандарде;
3. Идентификација оних опасних активности које захтевају предузимање посебних превентивних мера, које могу да укључе систем давања дозволе или овлашћења;
4. Процена анализа ризика или студија безбедности за опасне активности и акциони план за спровођење неопходних мера;
5. Достављање надлежним органима информација потребних за
процену
ризика;
6. Примена најпогодније технологије у циљу спречавања индустријских удеса и заштите људских бића и животне средине;
7. Предузимање, у циљу спречавања индустријских удеса, одговарајућег образовања и обуке свих особа које се баве опасним активностима
на локацији како у нормалним тако и у ненормалним условима;
8. Успостављање интерних руководећих структура и пракси за ефикасно спровођење и одржавање безбедносних прописа;
9. Мониторинг и контрола опасних активности и спровођење
инспекције.
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АНЕКС V
АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
1. Анализа и процена опасне активности треба да се врши са обимом и
дубином који варирају зависно од намене за коју се врше.
2. Следећа табела објашњава, за сврхе сродних чланова, питања која треба
узети у обзир у анализи и процени, за наведене сврхе:
Сврха анализе
Питања за разматрање:
Планирање у ванредним
(1) Количине и својства опасних материја на лицу места, ситуацијама
према члану 8
(2) Кратки описни сценарији репрезентативног узорка индустријских удеса који би могли да се догоде услед опасне активности, укључујући назначење вероватноће сваког од сценарија,
(3) За сваки сценарио,
(а) Приближна количина испуштања,
(b) Обим и озбиљност последица како за људе тако и за нељудску
животну средину у повољним и неповољним условима, укључујући
обим насталих зона опасности,
(c) Време у комe би индустријски удес могао да се развије од почетног догађаја,
(d) Свака радња која би могла да се предузме да би се вероватноћа
ескалације свела на минимум,
(4) Величина и распоред становништва које живи у близини, укључујући све потенцијалне велике концентрације људи у зони опасности,
(5) Старост, мобилност и осетљивост тог становништва.
Доношење одлуке
Поред горњих ставки (1) до (5) ,
о локацији пре ма (6) Озбиљност штете нанете људима и животној средини, члану 7 зависно од природе и околности испуштања,
(7) Удаљеност од локације опасне активности на којој
штетни ефекти за људе и животну средину разумно могу да
се догоде у случају индустријског удеса;
(8) Иста информација не само за садашњу ситуацију него и
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за планирани или разумно предвидиви будући развој.
Информисање
Поред горњих ставки (1) до (4):
јавности
према члану 9
(9) Људи који би могли бити погођени индустријским удесом
______________________________________________________
_____________
Превентивне мере према члану 6
Поред горњих ставки (4) до (9), детаљније
верзије описа и оцене изнетих у ставкама (1) до (3) биће потребне за превентивне мере.
Поред тих описа и оцена, треба обухватити и следећа питања:
(10) Услови и количине у којима се поступа
са опасним материјалима,
(11) Листа сценарија за врсте индустријских удеса са озбиљним последицама, укључујући примере који обухватају читав низ величина инцидената и могућност последица због активности у близини,
(12)
За сваки сценарио опис догађаја који би могли да иницирају
индустријски удес и корака који би могли да доведу до његове ескалације,
(13) Оцена, барем општа, вероватноће дешавања сваког корака, узимајући
у обзир аранжмане у (14) ,
(14) Опис превентивних мера у смислу и опреме и поступака планираних
да минимизирају вероватноћу дешавања сваког корака,
(15) Оцена могућих ефеката одступања од нормалних услова рада и из
тога проистекли аранжмани за безбедно затварање опасне активности
или неког њеног дела у случају ванредног стања и потреба за обуком особља како би се обезбедило да се потенцијално озбиљна одступања препознају у раној фази и да се предузме одговарајућа акција,
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(16) Оцена обима до кога промене, радови на ремонту и одржавању опасних активности могу довести контролне мере у ризик и из тога проистекли аранжмани који обезбеђују одржавање контроле.
АНЕКС VI
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ НА ЛИЦУ МЕСТА ПРЕМА ЧЛАНУ 7.
Следеће објашњава питања која би требало размотрити према члану 7:
1. Резултате анализе и процене ризика, укључујући процену према Анексу V физичких карактеристика подручја у коме се опасна активност
планира;
2. Резултате консултација и процеса учешћа јавности;
3. Анализе повећања или смањења ризика изазваног неким развојем на
територији погођене Стране који је у вези са неком постојећом опасном
активношћу на територији Стране порекла;
4. Процена ризика за животну средину, укључујући евентуалне прекограничне ефекте;
5. Процена нових опасних активности које би могле да буду извор
ризика;
6. Разматрање смештања нових и значајних промена постојећих опасних активности на безбедној удаљености од постојећих центара становништва, као и установљење безбедносне зоне око опасних активности;
унутар таквих зона, развоји који би повећали ризик за становништво или
на други начин повећали озбиљност ризика, требали би детаљно бити
испитани.
АНЕКС VII
МЕРЕ ПРИПРАВНОСТИ У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ ПРЕМА ЧЛАНУ 8.
1. Сви планови заштите од удеса, како интерни тако и екстерни, треба да
буду координирани како би се обезбедио целовит и ефикасан одговор на
индустријске удесе.
2. Планови заштите од удеса треба да укључе радње неопходне за локализовање ванредних ситуација и за спречавање или минимизирање њихових прекограничних ефеката. Такође треба да укључе аранжмане за упозоравање људи и где је погодно, аранжмане за њихову евакуацију, друге
заштитне или спасилачке акције као и здравствене услуге.
3. Планови заштите од удеса треба да дају особљу на локацији, људима
који би могли да буду погођени изван локације и снагама спасавања, детаље техничких и организационих поступака погодних за реаговање у
случају индустријског удеса који може да има прекограничне ефекте и да
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спрече и минимизирају ефекте на људе и животну средину, како на локацији тако и изван ње.
4. Примери питања која би могла да буду обухваћена интерним плановима заштите од удеса укључују:
(а) Организационе улоге и одговорности на локацији за поступање у ванредној ситуацији;(b) Опис радње коју би требало предузети у случају
индустријског удеса или ње гове предстојеће претње, како би се ставило
под контролу стање или догађај или детаљи о томе где такав опис може да
се нађе;
(c) Опис расположиве опреме и средстава;
(d) Аранжмани за обезбеђивање раног упозорења о индустријским удесима органа јавне власти надлежног за хитан одговор изван локације, укључујући врсту информација које би требало укључити у почетно упозорење као и аранжмане за обезбеђивање детаљније информације када то
буде могуће;
(е) Аранжмани за обуку особља о дужностима које ће се очекивати да обављају.
5. Примери питања која би могла да буду обухваћена екстерним плановима заштите од удеса укључују:
(а) Организационе улоге и одговорности изван локације за поступање у
ванредној ситуацији, укључујући како треба да се оствари интеграција са
интерним плановима;
(b)
Методе и поступке које треба да примени особље за ванредне ситуације и медицинско особље;
(c) Методе за брзо утврђивање погођене области;
(d)
Аранжмане за обезбеђивање да се писмено обавештење о индустријском удесу брзо достави погођеним или потенцијално погођеним
Странама и да се после тога одржава веза;
(e) Утврђивање средстава неопходних за спровођење плана и аранжмана
за координацију;
(f) Аранжмане за информисање јавности, укључујући, где је погодно, аранжмане за поткрепљивање и понављање информација за јавност према
члану 9;
(g)
Аранжмане за обуку и вежбе.
6. Планови заштите од удеса могу да укључе мере за поступање; прикупљање; чишћење; складиштење; уклањање и безбедно одлагање опасних
супстанци и контаминираног материјала; и обнављање.
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АНЕКС VIII
ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ ПРЕМА ЧЛАНУ 9.
1. Назив компаније, адреса опасне активности и идентификација положаја на ком се налази лице које даје информацију;
2. Објашњење једноставним терминима опасне активности, укључујући
ризике;
3. Заједнички називи или родни називи или општа класификација опасности супстанци и препарата укључених у опасну активност, са назнаком
њихових главних опасних карактeристика;
4. Опште информације до којих се дошло на основу проценe утицаја на
животну средину, ако су расположиве и релевантне;
5. Опште информације које се односе на природу индустријског удеса
који би могао да се догоди током опасне активности, укључујући његове
могуће последице за становништво и животну средину;
6. Одговарајуће информације о томе како ће погођено становништво
бити упозоравано и обавештавано у случају индустријског удеса;
7. Одговарајуће информације о радњама које погођено становништво
треба да предузме и о томе како треба да се понаша у случају индустријског удеса;
8. Одговарајуће информације о аранжманима направљеним у погледу
опасне активности, укључујући везу са хитним службама, за поступање у
случају индустријског удеса, како би се смањила тежина индустријских
удеса и ублажили њихови ефекти;
9. Опште информације о екстерном плану заштите од удеса хитних
служби, састављеном у циљу отклањања евентуалних ефеката изван локације, укључујући прекограничне ефекте индустријског удеса;
10. Опште информације о посебним захтевима и условима којима опасна активност подлеже према релевантним националним прописима
и/или административним одредбама, укључујући системе давања дозвола
или овлашћења;
11. Детаљи о томе где могу да се добију даље релевантне информације.
АНЕКС IХ
СИСТЕМИ ОБАВЕШТАВАЊА О ИНДУСТРИЈСКИМ УДЕСИМА ПРЕМА
ЧЛАНУ 10.
1. Системи обавештавања о индустријским удесима ће омогућити најбржи
могућ пренос података и предвиђања према раније одређеним кодовима,
коришћењем компатибилних система за пренос и обраду података за упозоравање и одговор у случају ванредне ситуације и за мере које се преду-
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зимају ради минимизирања и ограничавања последица прекограничних
ефеката, узимајући у обзир различите потребе на различитим нивоима.
2. Обавештење о индустријском удесу ће обухватити следеће:
(а) Врсту и величину индустријског удеса, укључене опасне супстанце (ако
су познате), и тежину могућих ефеката;
(b) Време дешавања и тачну локацију удеса;
(c) Друге расположиве информације које су потребне за ефикасaн одговор
на индустријски удес.
3. Обавештење о индустријском удесу ће се допуњавати у одговарајућим
интервалима или кад год је потребно, даљим релевантним информацијама о развоју ситуације која се односи на прекограничне ефекте.
4. Редовни тестови и преиспитивање ефективности система обавештавања
о индустријском удесу ће се изводити, укључујући редовну обуку укљученог особља. Где је то погодно, такви тестови, преиспитивања и обука ће се
изводити заједнички.
АНЕКС X
МЕЂУСОБНА ПОМОЋ ПРЕМА ЧЛАНУ 12.
1. Целокупно усмеравање, контрола, координација и надзор помоћи је
одговорност Стране која је поднела захтев. Особље укључено у операцију
пружања помоћи ће поступати у складу са релевантним законима Стране
која је поднела захтев. Одговарајући органи Стране која је поднела захтев
ће сарађивати са органом одређеним од Стране која пружа помоћ, према
члану 17, као органи задужени за непосредни оперативни надзор особља и
опреме који обезбеђује Страна која пружа помоћ.
2. Страна која је поднела захтев ће, у границама својих могућности, обезбедити локална средства и службе за одговарајуће и ефективно управљање
помоћи и обезбедиће заштиту особља, опреме и материјала унетих на њену територију од Стране или у име Стране која пружа помоћ за такву сврху.
3. Осим уколико се заинтересоване Стране другачије не договоре, помоћ ће
бити пружена о трошку Стране која је поднела захтев. Страна која пружа
помоћ може се у било које време потпуно или делимично одрећи накнаде
трошкова.
4. Страна која је поднела захтев ће уложити напоре да пружи Страни која
пружа помоћ и лицима која делују у њено име повластице, имунитете или
олакшице неопходне за брзо пружање њихове помоћи. Од Стране која је
поднела захтев се неће захтевати да примени ову одредбу на своје држављане или грађане који у њој имају стално место боравка, нити да им обезбеди горе поменуте повластице и имунитете.
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5. Страна ће, на захтев Стране која је поднела захтев или Стране која пружа
помоћ, настојати да олакша транзит преко своје територије особља, опреме и имовине, о којима је благовремено добила писмено обавештење, а
који су укључени у помоћ, до и од територије Стране која је поднела
захтев.
6. Страна која је поднела захтев ће олакшати улазак, боравак и одлазак са
своје националне територије особља, опреме и имовине укључене у пружање помоћи, о којима је благовремено добила писмено обавештење.
7. У погледу радњи које су директна последица пружања помоћи, Страна
која је поднела захтев ће, у случају смрти или повреде лица, оштећења или
губитка имовине или штете нанете животној средини на њеној територији
у току пружања тражене помоћи, обештетити Страну која пружа помоћ
или лица која делују у њено име и надокнадити им штету насталу услед
смрти или претрпљене повреде и губитка или оштећења опреме и друге
имовине укључене у помоћ. Страна која је поднела захтев ће бити одговорна да регулише потраживања трећих лица према Страни која пружа
помоћ или лицима која делују у њено име.
8. Заинтересоване Стране ће тесно сарађивати како би олакшале решавање
судских поступака и захтева који би могли да настану из операција помоћи.
9. Свака страна може да захтева медицинску помоћ или привремено премештање на територију друге Стране лица која су настрадала у удесу.
10. Погођена Страна или Страна која је поднела захтев може у свако доба,
након одговарајућих консултација и уз писмено обавештење, захтевати
престанак помоћи која се прима или пружа у складу са овом конвенцијом.
Када је такав захтев поднет, заинтересоване Стране ће се међусобно консултовати у циљу прављења аранжмана за одговарајуће окончање помоћи.
АНЕКС XI
РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ПРЕМА ЧЛАНУ 15.
Информације ће укључити следеће елементе, који такође могу да буду
предмет мултилатералне и билатералне сарадње:
(а) Законске и административне мере, политике, циљеви и приоритети за
спречавање, приправност и одговор, научне активности и техничке мере
за смањивање ризика од индустријских удеса из опасних активности, укључујући ублажавање прекограничних ефеката;
(b) Мере и планови заштите од удеса на одговарајућем нивоу који погађају
друге Стране;
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(c) Програми за мониторинг, планирање, истраживање и развој, укључујући
њихово спровођење и надзор;
(d) Предузете мере у погледу спречавања, приправности за и одговора на
индустријске удесе;
(e) Искуство са индустријским удесима и сарадња у одговору на индустријске
удесе са прекограничним ефектима;
(f) Развој и примена најбољих расположивих технологија за бољу заштиту
животне средине и безбедност;
(g) Приправност за ванредне ситуације и одговор;
(h) Методе које се користе за предвиђање ризика, укључујући критеријуме за
мониторинг и процену прекограничних ефеката.
АНЕКС ХII
ЗАДАЦИ ЗА МЕЂУСОБНУ ПОМОЋ ПРЕМА ЧЛАНУ 18. СТАВ 4.
1. Информисање и прикупљање и дисперзија података
(а) Успостављање и рад система писменог обавештавања о индустријском
удесу којим могу да се обезбеде информације о индустријским удесима и о
експертима, како би се експерти што брже укључили у пружање помоћи;
(b)
Успостављање и рад банке података за пријем, обраду и дистрибуцију
потребних информација о идустријским удесима, укључујући њихове ефекте, као и о примењеним мерама и њиховој ефикасности;
(c)
Израда и одржавање листе опасних супстанци, укључујући њихове
релевантне карактеристике, те информација о томе како поступати са
њима у случају индустријског удеса;
(d)
Успостављање и одржавање регистра експерата за пружање консултативне и друге врсте помоћи у погледу мера спречавања, приправности
и одговора, укључујући мере обнове;
(e)
Одржавање листе опасних активности;
(f) Сачињавање и одржавање листе опасних супстанци обухваћених одредбама Анекса I, Део I.
2.

Истраживање, обука и методологије

(а) Развој и обезбеђење модела заснованих на искуству из индустријских
удеса и сценарија за мере спречавања, приправности и одговора;
(b Унапређивање образовања и обуке, организовање међународних симпозијума и унапређивање сарадње у истраживању и развоју.
3. Техничка помоћ
(а) Извршавање саветодавних функција у циљу јачања способности примене
мера спречавања, приправности и одговора;
(b) Предузимање, на захтев једне Стране, инспекција њених опасних активности и пружање помоћи у организовању њених националних инспекција
у складу са захтевима ове конвенције.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

895

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

4. Помоћ у случају ванредне ситуације
Пружање, на захтев једне Стране, помоћи, између осталог, слањем експерата на место индустријског удеса ради пружања консултативне и других
врста помоћи у одговору на индустријски удес.
АНЕКС ХIII
АРБИТРАЖА
1. Страна или Стране које туже ће писмено обавестити Секретаријат да су се
Стране договориле да поднесу спор на арбитражу према члану 21. став 2.
ове конвенције. У обавештењу ће бити наведен предмет арбитраже и укључиће, посебно, чланове ове Конвенције чије тумачење или примена су
у питању. Сeкрeтaријaт ће добијене инфoрмaцијe проследити свим
Странaмa oвe кoнвeнцијe.
2. Aрбитрaжно веће ће сe сaстoјати oд три члaнa. Стрaнa или Стрaнe које
туже, као и другa Стрaнa или Стрaнe у спoру имeноваће по једног арбитра,
a двоје именованих aрбитарa ћe на основу споразума oдрeдити трeћeг кoји
ћe бити прeдсeдник aрбитрaжнoг већа. Тај арбитар нe сме да буде
држaвљaнин нијeднe oд стрaнa у спoру, нити мeстo њeгoвoг сталног
бoрaвиштa може бити нa тeритoрији јeднe oд тих стрaнa, нити oн може
бити зaпoслeн кoд њих, нити дa јe рaдиo нa тoм случaју у билo кoм другoм
свoјству.
3. Aкo сe прeдсeдник aрбитрaжнoг већа нe именује у рoку oд двa месeцa oд
имeнoвaњa другoг арбитра, Извршни Сeкрeтaр Eкoнoмскe Кoмисијe зa
Eврoпу ћe, нa зaхтeв билo кoјe стрaне у спoру, oдрeдити прeдсeдникa у
дaљeм двoмeсeчнoм рoку.
4. Aкo јeднa oд стрaнa у спoру нe имeнујe aрбитрa у рoку oд двa мeсeцa oд
пријeмa зaхтeвa, другa стрaнa мoжe о тoме инфoрмисaти Извршнoг
Сeкрeтaрa Eкoнoмскe Кoмисијe зa Eврoпу, кoји ћe имeнoвaти прeдсeдникa
aрбитрaжнoг већа у дaљeм двoмeсeчнoм рoку. Пo имeнoвaњу, прeдсeдник
aрбитрaжнoг већа ћe зaхтeвaти од стрaне кoјa нијe имeнoвaлa свог арбитра да тo учини у рoку oд двa мeсeцa. Aкo oнa тo нe учини у дaтoм рoку,
прeдсeдник ћe oбaвeстити Извршнoг Сeкрeтaрa Eкoнoмскe Кoмисијe зa
Eврoпу кoји ћe имeнoвaти датог арбитра у дaљeм двoмeсeчнoм рoку.
5. Aрбитрaжно веће ће дoнети своју oдлуку у склaду са мeђунaрoдним
прaвoм и oдрeдбaмa oвe кoнвeнцијe.
6. Свако арбитражно веће конституисано према овде утврђеним одредбама
ће саставити свој пословник о раду.
7. Oдлукe aрбитрaжнoг већa, било да се ради o процесним или материјалним, биће дoнетe вeћинoм глaсoвa њeгoвих члaнoвa.
8. Веће има овлашћење да предузме свe одговарајуће мере да би утврдило
чињенице.
9. Стрaнe у спoру ћe oлaкшaти рaд aрбитрaжнoг већa и посебно кoришћeњeм
свих срeдстaвa кoјa су им нa рaспoлaгaњу, oнe ћe:
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

(a) Дoстaвити већу сва рeлeвaнтна дoкумeнта, срeдствa и инфoрмaцијe;
(b) Омoгућити арбитражном већу да, када је пoтрeбно, пoзива свeдoке
или вeштaке и прима њихов доказни материјал.
Стрaнe у спору и aрбитри ће штитити пoвeрљивoст свaкe инфoрмaцијe
кoју дoбију у пoвeрeњу у тoку пoступкa пред aрбитрaжним већем.
Aрбитрaжно веће мoжe, нa зaхтeв јeднe oд стрaнa, прeпoручити приврeмeнe мeрe зaштитe.
Aкo сe јeднa oд стрaнa у спoру нe пoјaви прeд aрбитрaжним већем или нe
пружи oдбрaну свoг случaјa, другa стрaнa мoжe зaхтeвaти oд већa дa
нaстaви са пoступком и дoнeсe свoју кoнaчну oдлуку. Oдсуствo јeднe
стрaнe или нeучествовање у oдбрaни нeће прeдстaвљaти прeпрeку за одвијање пoступкa.
Aрбитрaжно веће мoжe да сaслушa и одлучи о противтужбеним захтевима
кoји прoизилaзe дирeктнo из прeдмeтa спoрa.
Уколико aрбитрaжно веће не одлучи другачијe збoг посебних oкoлнoсти
датог случaјa, трошкови већа, укључујући нaкнaдe зa њeгoвe члaнoвe,
пaдaју нa тeрeт стрaнa у спoру на јeднaке дeлoве. Веће ће вoдити
eвидeнцију о свим свoјим трошковима о чему ће поднети завршни извештај стрaнaмa у спору.
Свaкa Странa oвe кoнвeнцијe кoјa имa правни интерес у прeдмeту спoрa и
на коју мoже да утиче oдлука у дaтoм случaју, мoжe да се умеша у пoступак
уз сагласност већа.
Aрбитрaжно веће ће дoнeти своју одлуку у рoку oд пeт мeсeци oд дaтумa
свoг устaнoвљeњa, oсим aкo нe утврди дa јe нeoпхoднo дa прoдужи
врeмeнски рoк нa пeриoд кoји нe би трeбao бити дужи oд пeт мeсeци.
Одлука aрбитрaжнoг већа ће бити прoпрaћeнa образложењем. Oнa ћe
бити кoнaчнa и oбaвeзујућa зa свe стрaнe у спoру. Арбитрaжно веће ће
одлуку прoслeдити стрaнaмa у спoру и сeкрeтaријaту. Сeкрeтaријaт ћe даље проследити примљeнe инфoрмaцијe свим Странaмa ове кoнвeнцијe.
Свaки спoр кoји се мoжe појавити измeђу стрaнa, у погледу тумaчeња или
извршeња одлуке, свaкa стрaнa мoжe изнeти aрбитрaжнoм већу кoје јe ту
oдлуку дoнeлo или у случају да ово веће не може да се сазове, другoм већу
устaнoвљeнoм за ову сврху нa исти нaчин кao и претходно.
Члан 3.
У складу са одредбама члана 21. став 2. Конвенције о прекограничним
ефектима индустријских удеса, Република Србија се определила да решавање спора око тумачења или примене Конвенције поднесе Међународном суду правде.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.
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18. Закон о добровољном ватрогаству
Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређују се организација добровољног ватрогаства, оснивање, деловање и органи добровољних ватрогасних друштава, права и обавезе добровољних ватрогасних друштава, удруживање добровољних
ватрогасних друштава, организација добровољних ватрогасних савеза и
друга питања од значаја за рад и организацију добровољног ватрогаства у
Републици Србији.
Појам добровољног ватрогасног друштва
Члан 2.
Добровољно ватрогасно друштво јесте добровољна и недобитна организација заснована на слободи удруживања, основана ради организованог
добровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од пожара, спасавању
људи и имовине и реализацијe пројеката и програма из ове области који
су од јавног интереса, која испуњава услове прописане овим законом и
која је као таква уписана у Регистар удружења.
Статус правног лица
Члан 3.
Добровољно ватрогасно друштво има статус правног лица.
Јавност рада
Члан 4.
Рад добровољног ватрогасног друштва је јаван.
Добровољно ватрогасно друштво ће учинити доступним јавности све податке од значаја за остваривање његовог циља, као и податке о приходима
и расходима друштва путем интернет презентације која се ажурира најмање једном годишње.
Обавеза формирања добровољне ватрогасне јединице
Члан 5.
Добровољно ватрогасно друштво је дужно да формира, опреми и одржава
функционалном најмање једну добровољну ватрогасну јединицу, у складу
са овим законом.
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Удруживање добровољних ватрогасних друштава
Члан 6.
Добровољна ватрогасна друштва су чланови ватрогасних савеза.
Добровољно ватрогасно друштво се може удруживати и у друге асоцијације у земљи и иностранству.
II. ОСНИВАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА
Оснивање добровољних ватрогасних друштава
Члан 7.
Добровољно ватрогасно друштво могу основати најмање три оснивача,
који могу бити физичка или правна лица.
Оснивање добровољног ватрогасног друштва и оснивачки акт
Члан 8.
Добровољно ватрогасно друштво се оснива усвајањем оснивачког акта,
статута и одлуке о именовању органа, а својство правног лица стиче уписом у Регистар удружења (у даљем тексту: Регистар).
Оснивачки акт садржи: лична имена, односно називе оснивача и њихова
пребивалишта, односно седишта; назив, седиште и адресу добровољног
ватрогасног друштва; лично име, пребивалиште и адресу лица овлашћеног за заступање; потписе оснивача и њихове јединствене матичне бројеве
грађана, датум доношења оснивачког акта.
Поред података и чињеница прописаних законом којим се уређују удружења, добровољно ватрогасно друштво дужно је да приликом подношења
пријаве за регистрацију у Регистар, поднесе и доказ да поседује образовану добровољну ватрогасну јединицу у складу са овим законом.
Као доказ из става 3. овог члана подноси се уверење Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) о томе да подносилац
пријаве испуњава услов у погледу поседовања ватрогасне јединице.
Добровољно ватрогасно друштво подноси Министарству захтев за утврђивање чињенице о поседовању добровољне ватрогасне јединице, у циљу
регистрације у Агенцији за привредне регистре.
Министарство ће на основу поднетог захтева из става 5. овог члана утврдити да ли су испуњени услови у складу са овим законом, у року од 60 дана од дана подношења захтева.
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Након што утврди да добровољно ватрогасно друштво поседује добровољну ватрогасну јединицу, Министарство у року од осам дана издаје уверење о томе, у два оригинална примерка, од којих се један издаје за потребе Агенције за привредне регистре.
Агенција за привредне регистре и Министарство сваку промену података у
вези са добровољним ватрогасним друштвима из Регистра размењују електронски.
Размену података из става 8. овог члана Министарство и Агенција за привредне регистре, уредиће споразумно.
Статут
Члан 9.
Статут је основни општи акт добровољног ватрогасног друштва.
Статутом се обавезно уређује: назив и седиште, унутрашња организација,
органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; поступак за измене и допуне статута и поступак
доношења и измена других општих аката; заступање добровољног ватрогасног друштва; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања
и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и одредбе о привредној или другој делатности којом се стичу средства за остваривање циљева добровољног ватрогасног друштва; начин
одлучивања о статусним променама и престанку рада; поступање са имовином у случају престанка постојања добровољног ватрогасног друштва;
поступак усвајања финансијских и других извештаја; друга питања утврђена законом.
Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за рад добровољног
ватрогасног друштва.
Назив добровољног ватрогасног друштва
Члан 10.
Добровољно ватрогасно друштво има назив.
Назив мора бити на српском језику и ћириличком писму.
Назив може садржати поједине стране речи ако оне чине назив међународне организације чије је друштво члан, ако су те речи уобичајене у срп-
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ском језику, ако за њих нема одговарајуће речи у српском језику, или ако
се ради о речима на мртвом језику.
Назив, ако је то предвиђено статутом, може бити и на језику и писму националне мањине. Назив на језику и писму националне мањине уписује
се у Регистар после назива на српском језику и ћириличком писму.
Добровољно ватрогасно друштво може имати и скраћени назив, који се
одређује статутом и уписује се у Регистар.
Назив и скраћени назив добровољног ватрогасног друштва употребљавају
се у правном саобраћају у облику у коме су уписани у Регистар.
Назив добровољног ватрогасног друштва мора да садржи речи „добровољно ватрогасно друштво”, а скраћени назив слова „ДВД”, и не сме да
буде заменљиво са називом другог правног лица нити да изазива забуну о
његовим циљевима или у погледу тога о каквој се врсти правног лица ради.
Речи „добровољно ватрогасно друштво” у називу може да користи само
удружење које испуњава услове и има образовану добровољну ватрогасну
јединицу, у складу са овим законом.
Уколико у поступку надзора Министарство утврди да је регистровано
добровољно ватрогасно друштво престало да испуњава услов у погледу
поседовања добровољне ватрогасне јединице, о томе у року од осам дана
обавештава Агенцију за привредне регистре која покреће поступак за брисање добровољног ватрогасног друштва из Регистра.
Седиште добровољног ватрогасног друштва
Члан 11.
Добровољно ватрогасно друштво има седиште које мора бити на територији јединице локалне самоуправе у којој се налази добровољна ватрогасна јединица добровољног ватрогасног друштва.
Симболи визуелног идентитета
Члан 12.
Добровољно ватрогасно друштво може имати свој знак, логотип, заставу и
друге симболе, у складу са законом и статутом, а који јасно указују да је у
питању добровољно ватрогасно друштво и који не смеју да стварају забуну
о добровољном ватрогасном друштву, његовим циљевима или у погледу
тога о каквој се врсти правног лица ради.
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III. ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ
Чланство у добровољном ватрогасном друштву
Члан 13.
Свако пунолетно лице може под једнаким условима утврђеним статутом
да постане члан добровољног ватрогасног друштва.
Малолетна лица старија од шест година могу бити чланови добровољног
ватрогасног друштва уз сагласност законског заступника, а у складу са
законом који уређује пословну способност малолетних лица.
Добровољно ватрогасно друштво је дужно да води евиденцију о својим
члановима.
Евиденција из става 3. овог члана садржи: име и презиме, јединствени
матични број грађана и адресу пребивалишта односно боравишта.
Права чланова
Члан 14.
Сваки члан добровољног ватрогасног друштва може да бира и да буде биран у органе добровољног ватрогасног друштва.
Сваки члан добровољног ватрогасног друштва може покренути поступак
пред надлежним судом за утврђивање ништавости општег акта добровољног ватрогасног друштва који је донет супротно статуту или другом
општем акту, односно за утврђивање ништавости појединачног акта који
је донет супротно закону, статуту или другом општем акту добровољног
ватрогасног друштва, у року од 15 дана од дана сазнања за акт, а најкасније
у року од шест месеци од дана доношења акта.
Утврђивањем ништавости акта из става 2. овог члана не дира се у права
стечена од стране трећих савесних лица.
Поступак за утврђивање ништавости акта из става 2. овог члана води се
према одредбама закона којим се уређује парнични поступак.
Управљање добровољним ватрогасним друштвом
Члан 15.
Чланови управљају добровољним ватрогасним друштвом непосредно или
преко својих изабраних представника у органима добровољног ватрогасног друштва.
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Обавезни органи добровољног ватрогасног друштва су: скупштина, председник, извршни одбор и омладински клуб, а статутом се могу предвидети
и други органи.
Скупштина добровољног ватрогасног друштва
Члан 16.
Скупштина је највиши орган добровољног ватрогасног друштва.
Скупштину чине сви пунолетни чланови добровољног ватрогасног друштва.
Статутом добровољног ватрогасног друштва се утврђује заступљеност
чланова омладинског клуба у скупштини друштва.
Скупштина ради и одлучује уколико у раду учествује више од половине од
укупног броја чланова добровољног ватрогасног друштва.
Скупштина одлуке доноси већином присутних чланова, изузев одлуке о
усвајању статута, избору других органа, усвајању буџета и завршног рачуна, о чему одлучује већином од укупног броја чланова.
Скупштина усваја статут, његове измене и допуне, бира и разрешава лице
овлашћено за заступање, бира извршни одбор и председника добровољног ватрогасног друштва, одлучује о пријему нових чланова и дисциплинским мерама против чланова укључујући и престанак чланства, удруживању у савезе и асоцијације, усваја годишњи финансијски извештај, доноси опште акте добровољног ватрогасног друштва, доноси пословник о раду, доноси акт о формирању добровољне ватрогасне јединице и његове
измене и допуне, и одлучује о другим питањима утврђеним статутом
добровољног ватрогасног друштва.
Редовна седница скупштине одржава се најмање једном годишње, при
чему се статутом може предвидети и краћи рок.
Ванредну седницу скупштине може сазвати једна трећина чланова скупштине, при чему ће у позиву одредити време и место њеног одржавања и
председавајућег, до одлуке скупштине о председавајућем ванредне скупштине.
Од упућивања позива до одржавања седнице скупштине не може протећи
мање од седам дана.
Скупштином председава председник добровољног ватрогасног друштва
или лице које одреди скупштина већином присутних чланова.
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Председник добровољног ватрогасног друштва
Члан 17.
Председник добровољног ватрогасног друштва је лице овлашћено за
представљање и заступање добровољног ватрогасног друштва и одговорно
је за финансијско пословање добровољног ватрогасног друштва.
Председника бира скупштина на мандат од четири године, већином од
укупног броја чланова скупштине.
Председник може бити разрешен и пре истека мандата, одлуком скупштине на исти начин као што је и изабран.
Извршни одбор добровољног ватрогасног друштва
Члан 18.
Извршни одбор добровољног ватрогасног друштва је извршни орган
добровољног ватрогасног друштва, стара се о извршењу одлука скупштине, управља друштвом између две седнице скупштине, предлаже акте које
доноси скупштина и припрема седнице скупштине, и обавља друге послове у складу са статутом и пословником о раду.
Извршним одбором председава председник добровољног ватрогасног
друштва.
Извршни одбор се бира на мандат од четири године.
Извршни одбор може бити разрешен и пре истека мандата, одлуком
скупштине на исти начин као што је и изабран.
Омладински клуб
Члан 19.
Омладински клуб чине сви чланови добровољног ватрогасног друштва
млађи од 18 година.
Омладински клуб афирмише добровољно ватрогаство међу младима.
Улога омладинског клуба је да промовише добровољно ватрогаство и шири свест о значају добровољног ватрогаства међу младима.
Чланови омладинског клуба не учествују у активностима добровољног
друштва које могу имати било какав облик рада.
Омладински клуб има председника и извршни одбор у складу са статутом
добровољног ватрогасног друштва.
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Председник омладинског клуба је члан извршног одбора добровољног
ватрогасног друштва.
IV. ВАТРОГАСНИ САВЕЗИ
Сврха ватрогасних савеза
Члан 20.
Ватрогасни савези представљају и заступају интересе добровољних ватрогасних друштава, старају се о развоју добровољног ватрогаства, афирмишу
добровољно ватрогаство међу младима и обављају друге послове у складу
са статутом.
Чланови ватрогасних савеза
Члан 21.
У Републици Србији формирају се општински односно градски ватрогасни савези, међуопштински ватрогасни савези, ватрогасни савези аутономних покрајина и Ватрогасни савез Србије.
Чланови општинског односно градског ватрогасног савеза могу бити
добровољна ватрогасна друштва са територије општине, односно града.
Ако на територији јединице локалне самоуправе постоји само једно ватрогасно друштво, оно се може удружити у ватрогасни савез са територије
суседне јединице локалне самоуправе или формирати међуопштински
ватрогасни савез са добровољним ватрогасним друштвима која су једина
на територији јединица локалне самоуправе, под условом да су у питању
међусобно територијално повезане локалне самоуправе.
Чланови ватрогасног савеза аутономне покрајине су општински, градски
и међуопштински ватрогасни савези са територије аутономне покрајине.
Чланови Ватрогасног савеза Србије су општински, градски и међуопштински ватрогасни савези и ватрогасни савези аутономних покрајина.
Органи ватрогасних савеза
Члан 22.
Обавезни органи ватрогасних савеза су скупштина, извршни одбор и
председник, а статутом се могу предвидети и други органи.
Скупштина ватрогасног савеза
Члан 23.
Скупштину ватрогасног савеза чине сви њени чланови.
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Скупштина доноси статут ватрогасног савеза, бира извршни одбор и председника и врши друге послове у складу са статутом.
Извршни одбор ватрогасног савеза
Члан 24.
Извршни одбор је извршни орган и извршава одлуке скупштине ватрогасног савеза.
Извршни одбор се бира на мандат од четири године.
Председник ватрогасног савеза
Члан 25.
Председник ватрогасног савеза представља и заступа савез и одговоран је
за финансијско пословање савеза.
Председник ватрогасног савеза се бира на мандат од четири године.
V. ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Сврха формирања добровољне ватрогасне јединице
Члан 26.
Ради спровођења заштите од пожара, спасавања људи и имовине, спречавања и сузбијања других техничко-технолошких несрећа и елементарних
непогода, добровољна ватрогасна друштва формирају добровољне ватрогасне јединице.
Категорије добровољних ватрогасних јединица
Члан 27.
Добровољне ватрогасне јединице могу бити јединице прве, друге или треће категорије у зависности од материјално-техничке опремљености и броја припадника.
Услове у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености
добровољних ватрогасних јединица прописује министар унутрашњих
послова (у даљем тексту: министар).
Добровољно ватрогасно друштво доноси акт о оснивању добровољне
ватрогасне јединице који обавезно садржи: категорију добровољне ватрогасне јединице, кадровску и материјално-техничку опремљеност и ниво
оспособљености припадника добровољне ватрогасне јединице.
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Руковођење добровољном ватрогасном јединицом
Члан 28.
Добровољном ватрогасном јединицом руководи командир добровољне
ватрогасне јединице кога поставља извршни одбор добровољног ватрогасног друштва.
Услови за припаднике добровољних ватрогасних јединица
Члан 29.
Да би неко лице било припадник добровољне ватрогасне јединице мора
да испуњава следеће услове:
1) да има најмање 18 а највише 55 година живота;
2) да је здравствено способно за извршавање задатака добровољних
ватрогасних јединица;
3) да је стручно оспособљено за обављање задатака добровољних ватрогасних јединица;
4) да се редовно стручно усавршава.
Изузетно од тачке 1) овог члана припадник добровољне ватрогасне јединице може бити и лице старије од 55 година ако се утврди да је здравствено способно за обављање задатака добровољних ватрогасних јединица.
Здравствена способност из става 1. тачке 2) и става 2. овог члана утврђује
се на основу уверења издатог од стране службе медицине рада здравствене
установе надлежне према месту пребивалишта кандидата.
Припадник добровољне ватрогасне јединице дужан је да на сваке три године изврши проверу здравствене способности.
Стручно оспособљавање и стручно усавршавање се врши похађањем
стручне обуке и полагањем испита.
Стручну обуку и полагање испита из става 5. овог члана спроводи Министарство.
Начин спровођења стручне обуке и полагања испита из става 5. овог члана
ближе уређује министар. Програм стручне обуке из става 5. овог члана
доноси министар.
Подстицаји за припаднике добровољних ватрогасних јединица
Члан 30.
Скупштина јединице локалне самоуправе ће донети акт којим ће утврдити
систем подстицаја и повластица које је дужна да обезбеди за припаднике
добровољних ватрогасних јединица.
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Права припадника добровољне ватрогасне јединице
Члан 31.
Припадник добровољне ватрогасне јединице који приликом учешћа у
гашењу пожара или вршења обуке буде повређен или оболи, има права из
здравственог, пензијског и инвалидског осигурања под условима утврђеним за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица Министарства, у
складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
VI. ФИНАНСИРАЊЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА И
ВАТРОГАСНИХ САВЕЗА
Средства за рад добровољних ватрогасних друштава
Члан 32.
Добровољно ватрогасно друштво може стицати имовину у складу са законом којим се уређују удружења.
Добровољном ватрогасном друштву могу се доделити финансијска средства из буџета Републике Србије, аутомномне покрајине и јединице локалне самоуправе, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног интереса.
Министарство, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе на
чијој територији постоји регистровано добровољно ватрогасно друштво,
објављује годишњи план расписивања јавних конкурса.
Поступак за доделу средстава из става 2. овог члана спроводи се у складу
са прописима којима се уређује додела средстава за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног
интереса које реализују удружења.
Одредбе ст. 1–4. овог члана примењују се и на савезе.
Сходна примена другог прописа
Члан 33.
На питања која нису овим законом посебно уређена, сходно се примењују
одредбе закона којим се уређују удружења.
VII. НАДЗОР
Члан 34.
Надзор над применом овог закона врши Министарство.
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VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од 90 дана
од дана ступања овог закона за снагу.
Скупштина јединице локалне самоуправе ће акт којим ће утврдити систем
подстицаја и повластица које је дужна да обезбеди за припаднике добровољних ватрогасних јединица из члана 30. овог закона, донети у року од
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 36.
Добровољна ватрогасна друштва регистрована у Регистру удружења до
дана ступања на снагу овог закона, дужна су да Агенцији за привредне
регистре доставе доказ о поседовању добровољне ватрогасне јединице у
року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона, без плаћања накнаде.
За добровољна ватрогасна друштва која не испуне обавезу из става 1. овог
члана у прописаном року, Агенција за привредне регистре уписује забележбу да не поседују тражени доказ.
Уколико у поступку надзора Министарство утврди да регистровано добровољно ватрогасно друштво из става 2. овог члана не поседује добровољну
ватрогасну јединицу, о томе у року од осам дана обавештава Агенцију за
привредне регистре која покреће поступак за брисање добровољног
ватрогасног друштва из Регистра удружења.
Поступци уписа у Регистар удружења започети до ступања на снагу овог
закона окончаће се по одредбама прописа по којима су започети.
Члан 37.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи члан 65. Закона о
заштити од пожара (Службени гласник Републике Србије, бр. 111/09 и
20/15).
Члан 38.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Републике Србије.
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19. Закон о критичној инфраструктури
Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2018.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се национална и европска критична инфраструктура, идентификација и одређивање критичне инфраструктуре Републике
Србије (у даљем тексту: критична инфраструктура), заштита критичне
инфраструктуре, надлежност и одговорност органа и организација у области критичне инфраструктуре (у даљем тексту: надлежни органи и организације) и информације, извештавање, пружање подршке одлучивању,
заштитa података, управљање и надзор у области критичне инфраструктуре.
Значење израза
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) сектори критичне инфраструктуре су области одређене овим законом, у
којима се врши поступак идентификације и одређивања критичне
инфраструктуре;
2) идентификација критичне инфраструктуре је поступак утврђивања система, мрежа, објеката или њихових делова у одређеном сектору који се, у
складу са утврђеним критеријумима, идентификују као критична инфраструктура;
3) одређивање критичне инфраструктуре подразумева поступак утврђивања
система, мрежа, објеката, или њихових делова као критичне инфраструктуре у складу са овим законом;
4) заштита критичне инфраструктуре представља скуп активности и мера
које имају за циљ осигурање функционисања критичне инфраструктуре у
случају ометања или уништења, односно заштиту у случају претњи и
спречавање настанка последице ометања или уништења;
5) оператори критичне инфраструктуре су државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, привредна друштва или друга правна лица која управљају системима, мрежама, објектима или њиховим деловима који су одређени као критична
инфраструктура;
6) Безбедносни план оператора за управљање ризиком је план који израђује
оператор критичне инфраструктуре, којим се дефинишу безбедносни циљеви и мере оператора на основу анализе ризика коју план садржи;
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7) официр за везу је лице запослено код оператора критичне инфраструктуре, а које је контакт између оператора критичне инфраструктуре и министарства надлежног за унутрашње послове (у даљем тексту: Министарство);
8) европска критична инфраструктура подразумева критичну инфраструктуру која се налази на територији земље чланице Европске уније, чије би
ометање или уништење имало значајан утицај на најмање две земље чланице.
Начела деловања
Члан 3.
Надлежни органи и организације, грађани и други субјекти дужни су да се
у предузимању мера и активности утврђених овим и другим законом, програмима, плановима и другим документима у области критичне инфраструктуре руководе следећим начелима:
1) начело интегрисаног приступа – у заштити критичне инфраструктуре пре,
за време и после ометања или прекида у функционисању критичне
инфраструктуре, учествују сви надлежни органи и организације, грађани
и други субјекти узимајући у обзир различите врсте опасности које проистичу из анализе ризика, и узимајући у обзир међузависност сектора критичне инфраструктуре и њихову интеракцију;
2) начело одговорности – за функционисање критичне инфраструктуре
директно су одговорни оператори критичне инфраструктуре, а за унапређење заштите критичне инфраструктуре, поред оператора, и сви надлежни органи и организације, грађани и други субјекти;
3) начело заштите од разних врста претњи – оператори, надлежни органи и
организације, грађани и други субјекти у обезбеђивању континуираног
рада критичне инфраструктуре дужни су да узму у обзир различите врсте
ризика;
4) начело континуираног планирања заштите критичне инфраструктуре –
заштита критичне инфраструктуре заснива се на сталном процесу анализе
ризика по функционисање критичне инфраструктуре и процене адекватности мера заштите;
5) начело размене података и информација и заштите података – оператори,
надлежни органи и организације, грађани и други субјекти дужни су да
благовремено и континуирано размењују потребне податке и информације истовремено штитећи податке везане за критичну инфраструктуру, у
складу са прописима којима се уређује заштита тајних података.
Критична инфраструктура
Члан 4.
Критична инфраструктура су системи, мреже, објекти или њихови делови,
чији прекид функционисања или прекид испоруке роба односно услуга
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може имати озбиљне последице на националну безбедност, здравље и
животе људи, имовину, животну средину, безбедност грађана, економску
стабилност, односно угрозити функционисање Републике Србије.
Министарство уређује, планира, координира, контролише активности,
комуницира и даје информације у вези са критичном инфраструктуром.
II. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Идентификација критичне инфраструктуре
Члан 5.
Идентификација критичне инфраструктуре врши се секторски у складу са
утврђеним критеријумима.
За спровођење поступка идентификације критичне инфраструктуре у
одређеном сектору задужена су министарства надлежна за одређене области.
Критеријуме за идентификацију критичне инфраструктуре и начин
извештавања, прописује Влада.
Сектори критичне инфраструктуре
Члан 6.
Сектори у којима се врши идентификација и одређивање критичне
инфраструктуре јесу:
1) енергетика;
2) саобраћај;
3) снабдевање водом и храном;
4) здравство;
5) финансије;
6) телекомуникационе и информационе технологије;
7) заштита животне средине;
8) функционисање државних органа.
Осим сектора из става 1. овог члана, критична инфраструктура може се
одредити и у другим секторима, на предлог министарства надлежног за
одређену област, у складу са овим законом.
Утврђивање сектора из става 2. овог члана и критеријуме за идентификацију критичне инфраструктуре у тим секторима, прописује Влада актом из
члана 5. став 3. овог закона.
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Одређивање критичне инфраструктуре
Члан 7.
Критичну инфраструктуру на предлог Mинистарства одређује Влада.
Министарства задужена за секторе критичне инфраструктуре дужна су да
у року од шест месеци од доношења акта из члана 5. став 3. овог закона, а
након завршеног поступка идентификације у складу са утврђеним критеријумима, Министарству доставе предлоге критичне инфраструктуре у
свом сектору.
Министарства задужена за секторе критичне инфраструктуре дужна су да
редовно, а најмање једном квартално извештавају Министарство о новонасталим променама у свом сектору.
Министарства задужена за секторе критичне инфраструктуре дужна су да
након завршеног поступка идентификације Министарству сваке године,
најкасније до 31. октобра, доставе предлоге измена и допуна критичне
инфраструктуре у свом сектору.
Министарство може указати министарствима задуженим за секторе критичне инфраструктуре на потенцијалне критичне инфраструктуре.
Заштита, чување, коришћење, контрола и надзор критичне инфраструктуре у надлежности Министарства одбране и Војске Србије спроводи се у
складу са Законом о одбрани и Законом о војсци Србије.
Акт о одређивању критичне инфраструктуре ажурира се сваке године,
најкасније до 31. децембра.
III. ЗАШТИТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Безбедносни план оператора за управљање ризиком
Члан 8.
Безбедносни план оператора за управљање ризиком је документ којим се
утврђују мере смањења ризика, дефинишу одговорности и одређују дужности, те успоставља оквир за поступање у циљу отклањања, односно
смањења последица безбедносних претњи дефинисаних у анализи ризика, која је саставни део плана.
Оператори критичне инфраструктуре дужни су да израде Безбедносни
план оператора за управљање ризиком и на исти прибаве сагласност Министарства одмах, а најкасније шест месеци по одређивању система, мрежа, објеката или њихових делова за критичну инфраструктуру.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

913

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Методологију, начин израде и садржај Безбедносног плана оператора за
управљање ризиком прописује министар надлежан за унутрашње послове
(у даљем тексту: министар).
Официр за везу
Члан 9.
Оператори критичне инфраструктуре морају имати официра за везу, односно лице које служи као контакт између оператора и Министарства,
које обезбеђује сталну контролу ризика и претњи, обавештава о променама у односу на критичну инфраструктуру, обавештава Министарство о
евалуацији ризика, претњи и рањивости, координира Безбедносним планом оператора за управљање ризиком, врши тестирања кроз вежбе и друге активности предвиђене планом и обавља све друге послове везане за
критичну инфраструктуру.
Официра за везу именује Министарство на предлог оператора критичне
инфраструктуре из редова запослених.
Оператор критичне инфраструктуре Министарству доставља предлог за
именовање официра за везу најкасније три месеца по одређивању система, мрежа, објеката или њихових делова за критичну инфраструктуру.
Предложено лице мора поседовати лиценцу за официра за везу.
Министарство издаје лиценцу из става 4. овог члана лицу које има:
1) високo образовање (мастер академске студије, специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије, односно основне студије у
трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године);
2) положен посебан стручни испит за официра за везу.
Полагање посебног стручног испита из тачке 2) овог члана организује и
спроводи Министарство.
Начин и програм за полагање посебног стручног испита прописује министар.
Оператори критичне инфраструктуре обезбеђују континуитет вршења
функције официра за везу у случају његовог одсуства обавештавањем Министарства о привременом обављању ових послова од стране другог лица,
са свим потребним подацима.
Критична инфраструктура у планским документима
Члан 10.
Приликом израде планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања, докумената из области националне безбедности и
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области смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама, критична
инфраструктура мора се третирати на посебан начин, нарочито у делу
превентивних активности и активности везаних за одговор на ванредне
ситуације у којима мора имати приоритет.
Републички штаб за ванредне ситуације
Члан 11.
У случају наступања околности угрожавања, ометања рада или уништења
критичне инфраструктуре руковођење и координацију спровођења мера и
задатака у наведеним околностима предузима Републички штаб за ванредне ситуације, у складу са законом.
Министарство пружа стручну подршку штабу из става 1. овог члана и
доставља све неопходне податке и информације у циљу несметаног обављања активности на спровођењу утврђених задатака.
IV. ЕВРОПСКА КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
Појам
Члан 12.
Европска критична инфраструктура је критична инфраструктура од интереса за најмање две државе чланице Европске уније.
Одређивање европске критичне инфраструктуре
Члан 13.
Европска критична инфраструктура може се одредити у секторима које
одређује Европска комисија.
Европску критичну инфраструктуру на територији Републике Србије, на
предлог Министарства, одређује Влада, на захтев и у сагласности са заинтересованим државама чланицама Европске уније и обавештава заинтересоване државе чланице о одређивању европске критичне инфраструктуре на територији Републике Србије.
Ако се критична инфраструктура од значаја за Републику Србију налази
на подручју друге државе чланице Европске уније, Влада предлаже надлежном телу те државе одређивање европске критичне инфраструктуре.
Заштита европске критичне инфраструктуре
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Члан 14.
Европска критична инфраструктура на територији Републике Србије
штити се на исти начин као и критична инфраструктура Републике Србије, осим када је то прописима Европске уније другачије уређено.
Извештавање о европској критичној инфраструктури
Члан 15.
Влада усваја годишњи извештај о броју европске критичне инфраструктуре по сектору и броју заинтересованих држава на које свака одређена критична инфраструктура има утицај, на предлог Министарства.
Извештај из става 1. овог члана доставља се Европској комисији и заинтересованим државама на које свака одређена критична инфраструктура
има утицај.
Размена информација о европској критичној инфраструктури
Члан 16.
Контакт тачка за потребе размене информација и координацију активности у вези са европском критичном инфраструктуром са другим државама
чланицама и телима Европске уније је Министарство.
V. ПОСТУПАЊЕ СА ТАЈНИМ ПОДАЦИМА
Одређивање и размена
Члан 17.
Одређени подаци у вези са критичном инфраструктуром могу се одредити
као тајни подаци у складу са прописима којима се уређује тајност података.
Тајни подаци који се односе на Европску критичну инфраструктуру
размењују се са страним државама и органима Европске уније у складу са
законом којим је уређена тајност података и потписаним међународним
споразумима о размени тајних података.
VI. НАДЗОР
Надлежност
Члан 18.
Надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу њега
врши Министарство.
Министарство врши инспекцијски надзор преко инспектора.
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Овлашћења инспектора
Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор има право да:
1) утврди стање извршавања обавеза предвиђених овим законом, упозори на
уочене неправилности и одреди мере и рокове за њихово отклањање;
2) врши увид у документа која се односе на критичну инфраструктуру;
3) проверава спровођење издатих наредби и закључака и наложи мере за
извршење;
4) наложи израду, доношење и ажурирање докумената предвиђених овим
законом;
5) наложи обуставу мера и радњи које нису у складу са Безбедносним планом
оператора за управљање ризиком;
6) наложи отклањање утврђених недостатака у спровођењу прописаних мера
утврђених Безбедносним планом оператора за управљање ризиком;
7) поднесе предлог за покретање поступака за утврђивање прекршајне
одговорности против правних и одговорних лица;
8) нареди предузимање хитних мера;
9) предузме и друге мере за које је овлашћен законом.
Против решења инспектора може се изјавити жалба у року од осам дана
од дана достављања решења.
Жалба против решења инспектора донетог на основу става 1. тач. 5) и 8)
овог члана не одлаже извршење решења.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 100. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за
прекршај јавно предузеће, привредно друштво или друго правно лице које
управља системима, мрежама, објектима или њиховим деловима који су
одређени као критична инфраструктура ако:
1) не прибави сагласност Министарства на Безбедносни план оператора за
управљање ризиком (члан 8. став 2);
2) не достави Министарству предлог за именовање официра за везу (члан
9. став 3);
3) не поступи по налогу инспектора (члан 19. став 1).
Члан 21.
Новчаном казном од 50. 000 до 100. 000 динара казниће се за прекршај
одговорно лице у надлежном државном органу, органу територијалне
аутономије или органу јединице локалне самоуправе, ако:
1) не достави Министарству предлоге критичне инфраструктуре у свом
сектору (члан 7. став 2);
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2) не извештава Министарство о новонасталим променама у свом сектору
(члан 7. став 3);
3) не достави Министарству предлоге измена и допуна критичне инфраструктуре у свом сектору (члан 7. став 4);
4) не поступи по налогу инспектора (члан 19. став 1).
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Рок за доношење подзаконских аката
Члан 22.
Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Рок за усаглашавање општег акта
Члан 23.
Измене акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова донеће министар у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог закона.
Примена одредаба о европској критичној инфраструктури
Члан 24.
Одредбе овог закона које се односе на европску критичну инфраструктуру
почињу да се примењују даном приступања Републике Србије Европској
унији.
Ступање на снагу
Члан 25.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. став
1. тач. 4) и 17) Устава Републике Србије, којима је утврђено да Република
Србија уређује и безбедност њених грађана и да уређује и друге односе од
интереса за Републику Србију, у складу са Уставом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
С обзиром да област критичне инфраструктуре није на јединствен начин уређена ни једним законом Републике Србије, а да је област критичне инфрасНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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труктуре преобимна, уочена је потреба да се ова област обједини и јасно уреди
имајући у виду значај материје на коју се односи.
Будући да се ради о широкој недефинисаној теми, неопходно је критичну
инфраструктуру уредити законом, којим би се дало усмерење за друге посебне
законе, и како би се утврдиле стриктне надлежности и одговорности државе.
Појам „критичне инфраструктуреˮ помиње се у више различитих прописа и
стратешких докумената:
Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Република Србија определила се да Министарство
унутрашњих послова буде надлежно за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, коју доставља Влади на усвајање. Аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, министарства и други органи
и организације израђују процену угрожености у делу који се односи на њихов
делокруг и достављају је Министарству унутрашњих послова. Сам закон се не
бави критичном инфраструктуром, већ тиме на који начин ове опасности
посредством критичне инфраструктуре утичу на вредности које треба заштити. Овај закон прописује да се проценом угрожености идентификују извори
могућег угрожавања, сагледавају могуће последице, потребе и могућности
спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода
и других несрећа. Процена угрожености садржи нарочито: 1) карактеристике
територије, критична постројења, критична места и просторе са гледишта
угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са евентуалним
прекограничним ефектима удеса; 2) повредивост територије од елементарних
непогода и других несрећа; 3) анализу могућих последица од елементарних и
других несрећа; 4) потребе и могућности за заштиту људи, материјалних добара и животне средине од последица елементарних и других несрећа. Процена предвиђа свеобухватан приступ у заштити критичне инфраструктуре,
мада оријентисан на идентификовање извора опасности и последица које
поремећаји и прекид у функционисању критичне инфраструктуре има по
економију и екологију.
На основу Закона о ванредним ситуацијама донета је Уредба о садржају и
начину израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(Службени гласник Републике Србије, број 8/11). Овим прописом, поред већ
наведених елемената процене угрожености, који су утврђени у Закону о ванредним ситуацијама, предвиђа се да ће део процене бити и процена критичне
инфраструктуре са гледишта елементарних непогода и других већих несрећа.
У Републици Србији се овом уредбом први пут уводи појам критичне инфраструктуре, али и даље без јасног одређивања о којим је елементима или областима инфраструктуре реч. Такође, нису одређени субјекти који би сносили
одговорност у заштити критичне инфраструктуре.
Поред наведеног, питање критичне инфраструктуре може се препознати и у
другим нормативно-правним документима који су у претходном периоду донети у Републици Србији.
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Један такав документ, у којем се помиње критична инфраструктура, је
Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020.
године, у којој се у оквиру поглавља 6. 2. помиње следеће: „Потребно је развијати и унапређивати заштиту од напада применом информационих технологија на критичне инфраструктурне системе, што поред информационокомуникационих система могу бити и други инфраструктурни системи којима
се управља коришћењем информационо-комуникационих технологија, попут
електро-енергетског система. У вези тога је потребно додатно уредити критеријуме за утврђивање критичне инфраструктуре са становишта информационе безбедности, критеријуме за карактеризацију напада применом информационих технологија на такву инфраструктуру у односу на класичне облике
напада, као и услове заштите у овој области”.
У оквиру Стратегије националне безбедности Републике Србије се не помиње директно појам „критична инфраструктура”, али се наводе њени елементи у деловима који се односе на: проблеме економског развоја Републике
Србије услед вишегодишњих економских санкција и уништења виталних
објеката привредне и саобраћајне инфраструктуре, енергетску међузависност
и осетљивост инфраструктуре за производњу и транспорт енергената и високотехнолошки криминал и угрожавање информационих и телекомуникационих система.
У Закону о информационој безбедности (Службени гласник Републике Србије, број 6/16), појам критичне информационе инфраструктуре се не помиње
као такав, али закон предвиђа ИКТ (информационо-комуникациони систем)
системе од посебног значаја који обављају делатности од општег интереса,
међу којима многи представљају критичну инфраструктуру, као што су, рецимо, ИКТ системи који се користе у обављању делатности у областима енергетике, саобраћаја, производње и промета наоружања и војне опреме, комуналних делатности, ИКТ системи у здравству и финансијским институцијама.
Ови субјекти ће имати обавезе да заштите своје ИКТ системе на одговарајуће
начине и да пријављују инциденте надлежним телима, чиме се жели постићи
подизање нивоа припремљености оператора (оператор ИКТ система је правно
лице, орган јавне власти или организациона јединица органа јавне власти
који користи ИКТ систем у оквиру обављања своје делатности, односно
послова из своје надлежности;) и заштите ИКТ система у Републици Србији.
На предлог ресорног министарства, Влада Републике Србије је у марту 2016.
године образовала Тело за координацију послова информационе безбедности
(у чији састав улазе представници министарстава надлежних за послове
информационе безбедности, одбране, унутрашњих послова, спољних послова,
правде, представници служби безбедности, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Генералног секретаријата Владе,
Управе за заједничке послове републичких органа и Националног ЦЕРТ-а. )
Закон о приватном обезбеђењу (Службени гласник Републике Србије, бр.
104/13 и 42/15) дефинише појам „обавезно обезбеђених објеката” као „објеката од стратешког значаја за РС и њене грађане, као и објеката од посебног
значаја чијим оштећењем или уништењем би могле наступити теже последи-
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це по живот или здравље људи или који су од интереса за одбрану земље. ”
Под обавезно обезбеђеним објектима сматра се и простор на коме се налазе
ти објекти и чине њихов саставни део, као и пратећи објекти који су у функцији тих објеката.
Поред наведених, постоји још читав низ секторских закона у областима
одбране, тајности података, вода, безбедности хране, просторном планирању,
заштити од пожара, заштити животне средине, јавно-приватном партнерству,
који не помињу конкретно термин „критична инфраструктураˮ, али који третирају поједине сегменте критичне инфраструктуре као полазну основу.
Такође, као један од важних задатака Републике Србије на путу европских
интеграција јесте усвајање нормативног оквира везаног за критичну инфраструктуру који ће бити усклађен са елементима Директиве Европског савета
2008/114/ЕС. Директива Савета Европе 2008/114/ЕС из 2008. године дефинише критичну инфраструктуру, заједничке процедуре за идентификацију и
означавање европске критичне инфраструктуре, заједнички приступ у процени потреба за побољшавање заштите. Она представља основу за наредне кораке у дефинисању критеријума за критичну инфраструктуру.
Имајући у виду најбољу европску праксу, израђена је анализа стања (гап анализа). Последњих година, Република Србија улаже значајне напоре у стварање интегрисаног система заштите и спасавања који би адекватно одговорио у
условима угрожавања, пре свега људских живота, али и критичних националних ресурса.
У оквирима Европске уније, заштита критичне инфраструктуре првобитно је
била посматрана из угла борбе против тероризма. Изазови са којима се данашње друштво суочава у сфери безбедносне политике су врло широки, од
све учесталијих елементарних непогода до различитo изазваних катастрофа,
па је неопходно применити динамички, стратешки и, пре свега, мултидисциплинарни приступ када се ради о процесу планирања заштите критичне
инфраструктуре. Различити су приступи у утврђивању критичне инфраструктуре у државама Европске уније.
Занимање ЕУ за критичну инфраструктуру земаља чланица проистиче из
опасности да би разарање или поремећај извесне критичне инфраструктуре у
једној земљи чланици могли непосредно дотицати друге земље чланице. У
таквим случајевима заштитне мере су онолико снажне колико је то њихова
најслабија карика.
Европска комисија идентификовала је одређене области критичне инфраструктуре. То су: енергија, информационе и комуникационе технологије, вода,
храна, финансије, грађанске власти, јавни и правни поредак и сигурност, саобраћај, хемијска и нуклеарна постројења, космос и научно истраживање.
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Предлог закона о критичној инфраструктури састоји се од осам поглавља и 25
чланова.
Основним одредбама Предлога закона (чл. 1–4) одређени су предмет закона
(члан 1), значење појединих израза употребљених у закону (члан 2), начела
деловања (члан 3) и појам критичне инфраструктуре (члан 4). Дефиниције из
члана 2. односе се на изразе који се користе у закону. Укупно је обухваћено
осам израза, почев од сектора критичне инфраструктуре, па до европске критичне инфраструктуре. Код утврђивања дефиниција, углавном је коришћена
прихваћена међународна терминологија, уз одговарајућа прилагођавања правилима и духу српског језика. Дефинисани су појмови и изрази чије значење
није на обавезујући начин утврђено у неком другом пропису, а за потребе
правилне примене и разумевања решења садржаних у овом закону неопходна
је њихова прецизна дефиниција. Чланом 3. Предлога закона утврђено је укупно пет начела. Члан 4. одређује појам „критичне инфраструктуреˮ.
Друго поглавље носи наслов Идентификација и одређивање критичне
инфраструктуре и обухвата чл. 5–7. Предлога закона. Наведеним одредбама
утврђена је идентификација критичне инфраструктуре, одређивање критичне
инфраструктуре као и обавезни сектори у којима се критична инфраструктура
идентификује и одређује, уз остављање могућности да иста буде одређена и у
другим секторима.
Треће поглавље носи наслов Заштита критичне инфраструктуре и обухвата
чл. 8–11. Предлога закона. Наведеним одредбама је дефинисан Безбедоносни
план оператора за управљање ризиком, појам официра за везу и начин његовог именовања, као и критична инфраструктура у планским документима и
начин њеног третирања у истим. Такође, прописано је да у случају угрожавања и оштећења критичне инфраструктуре, руковођење активностима у насталим околностима врши Републички штаб за ванредне ситуације, у складу са
законом којим се уређује систем смањења ризика од катастрофа и управљање
ванредним ситуацијама.
Четврто поглавље носи наслов Европска критична инфраструктура и обухвата чл. 12–16. Предлога закона којима се дефинише европска критична
инфраструктура, начин одређивања европске инфраструктуре, заштита
европске критичне инфраструктуре, као и начин извештавања о европској
критичној инфраструктури и размени информација о европској критичној
инфраструктури.
Пето поглавље носи наслов Поступање са тајним подацима и обухвата члан
17. Предлога закона којим се предвиђа да се одређени подаци у вези са критичном инфраструктуром могу одредити као тајни подаци у складу са законом који уређује тајност података.
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Шесто поглавље носи наслов Надзор и обухвата чл. 18. и 19. Предлога закона
којима је утврђено ко врши надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу њега, као и овлашћења инспектора.
Седмо поглавље носи наслов Казнене одредбе и обухвата чл. 20. и 21. Предлога закона којима су прописане новчане казне за прекршаје јавних предузећа,
привредних друштава и прекршаје другог правног лица, као и одговорног
лица у надлежном државном органу.
Осмо поглавље носи наслов Прелазне и завршне одредбе и обухвата чл. 22–
25. Предлога закона којима се предвиђају рокови за доношење подзаконских
аката, рок у ком су министарства у обавези да доставе предлоге критичне
инфраструктуре у свом сектору, одложену примену одредаба Закона које се
односе на европску критичну инфраструктуру, као и да закон ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.
Нове надлежности Министарства унутрашњих послова, у складу са овим законом, неће изискивати ново запошљавање, као ни додатна средства у буџетској 2018, 2019. и 2020. години.
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Услед све чешћих елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и
акцидената изазваних људским фактором, потребно је системско реаговање у
заштити оних система, мрежа и објеката који су препознати као критична
инфраструктура а чијим би уништењем или оштећењем могло доћи до
озбиљних последица по националну безбедност, здравље и животе људи, имовину, животну средину, безбедност грађана, економску стабилност, односно угрозити функционисање Републике Србије, тј. њених органа и организација. Сагласно наведеном, предлаже се доношење закона по хитном поступку
како не би дошло до наступања штетних последица по живот и здравље људи,
безбедност земље и рад органа и организација.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
1.

Који су проблеми које закон треба да реши?

Област критичне инфраструктуре није регулисана ни једним законом Републике Србије и постоји потреба да се ова област обједини и јасно дефинише.
Проблем који Закон о критичној инфраструктури треба да реши јесте стварање једног интегрисаног система заштите и спасавања који би адекватно одговорио у условима угрожавања, пре свега људских живота, али и критичних
националних ресурса.
С обзиром да се ради о широкој, недефинисаној теми, неопходно је критичну
инфраструктуру регулисати законом, којим би се дало усмерење за друге посебне законе. Наиме, Република Србија може бити рањива и постоји потреба
да се овим законом дефинишу стриктне надлежности и одговорности државе.
Законом о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, бр.
111/09, 92/11 и 93/12) Република Србија се определила да Министарство унутрашњих послова буде надлежно за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, коју доставља Влади на усвајање. Аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, министарства и други органи
и организације израђују процену угрожености у делу који се односи на њихов
делокруг и достављају је Министарству унутрашњих послова. Сам закон се не
бави критичном инфраструктуром, већ како ове опасности посредством критичне инфраструктуре утичу на вредности које треба заштити. Овај закон
прописује да се проценом угрожености идентификују извори могућег угрожавања, сагледавају могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и
задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа.
Процена угрожености садржи нарочито: 1) карактеристике територије, критична постројења, критична места и просторе са гледишта угрожености од
елементарних непогода и других несрећа, са евентуалним прекограничним
ефектима удеса; 2) повредивост територије од елементарних непогода и других несрећа; 3) анализу могућих последица од елементарних и других несрећа; 4) потребе и могућности за заштиту људи, материјалних добара и животне
средине од последица елементарних и других несрећа. Процена предвиђа
свеобухватан приступ у заштити критичне инфраструктуре, мада оријентисан
на идентификовање извора опасности и последица које поремећаји и прекид
у функционисању критичне инфраструктуре има по економију и екологију.
На основу Закона о ванредним ситуацијама донета је Уредба о садржају и начину израде плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени
гласник Републике Србије, број 8/211). Овим документом, поред већ наведених елемената процене угрожености, који су дефинисани у Закону о ванредним ситуацијама, предвиђа се да ће део процене бити и процена критичне
инфраструктуре са гледишта елементарних непогода и других већих несрећа.
У Србији се овом уредбом први пут уводи појам критичне инфраструктуре,
али и даље без јасног дефинисања о којим је елементима или областима
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инфраструктуре реч. Такође, нису одређени субјекти који би сносили одговорност у заштити критичне инфраструктуре
Питање критичне инфраструктуре може се препознати и у другим нормативноправним документима у Републици Србији.
Један такав документ, у којем се помиње критична инфраструктура, је Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020, у којој се у
оквиру поглавља 6. 2. помиње следеће: „Потребно је развијати и унапређивати заштиту од напада применом информационих технологија на критичне
инфраструктурне системе, што поред информационо-комуникационих
система могу бити и други инфраструктурни системи којима се управља коришћењем информационо-комуникационих технологија, попут електроенергетског система. У вези тога је потребно додатно уредити критеријуме за
утврђивање критичне инфраструктуре са становишта информационе безбедности, критеријуме за карактеризацију напада применом информационих
технологија на такву инфраструктуру у односу на класичне облике напада,
као и услове заштите у овој области”.
У оквиру Стратегије националне безбедности Републике Србије се не помиње
директно појам „критична инфраструктура”, али се наводе њени елементи у
деловима који се односе на: проблеме економског развоја Републике Србије
услед вишегодишњих економских санкција и уништења виталних објеката
привредне и саобраћајне инфраструктуре, енергетску међузависност и осетљивост инфраструктуре за производњу и транспорт енергената и високотехнолошки криминал и угрожавање информационих и телекомуникационих
система.
У Закону о информационој безбедности (Службени гласник Републике Србије, број 6/16), појам критичне информационе инфраструктуре се не помиње
као такав, али закон предвиђа ИКТ (информационо-комуникациони систем)
системе од посебног значаја који обављају делатности од општег интереса,
међу којима многи представљају критичну инфраструктуру, као што су, рецимо, ИКТ системи који се користе у обављању делатности у областима енергетике, саобраћаја, производње и промета наоружања и војне опреме, комуналних делатности, ИКТ системи у здравству и финансијским институцијама.
Ови субјекти ће имати обавезе да заштите своје ИКТ системе на одговарајуће
начине и да пријављују инциденте надлежним телима, чиме се жели постићи
подизање нивоа припремљености оператора (оператор ИКТ система је правно
лице, орган јавне власти или организациона јединица органа јавне власти
који користи ИКТ систем у оквиру обављања своје делатности, односно
послова из своје надлежности) и заштите ИКТ система у Републици Србији.
На предлог ресорног министарства, Влада Републике Србије је у марту 2016.
године образовала Тело за координацију послова информационе безбедности
(у чији састав улазе представници министарстава надлежних за послове
информационе безбедности, одбране, унутрашњих послова, спољних послова,
правде, представници служби безбедности, Канцеларије Савета за национал-
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ну безбедност и заштиту тајних података, Генералног секретаријата Владе,
Управе за заједничке послове републичких органа и Националног ЦЕРТ-а. )
Закон о приватном обезбеђењу (Службени гласник Републике Србије, бр.
104/13 и 42/15) дефинише појам „обавезно обезбеђених објеката” као „објеката од стратешког значаја за Републику Србију и њене грађане, као и објеката
од посебног значаја чијим оштећењем или уништењем би могле наступити
теже последице по живот или здравље људи или који су од интереса за одбрану земље. ” Под обавезно обезбеђеним објектима сматра се и простор на коме
се налазе ти објекти и чине њихов саставни део, као и пратећи објекти који су
у функцији тих објеката.
Поред наведених, постоји још читав низ секторских закона у областима
одбране, тајности података, вода, безбедности хране, просторном планирању,
заштити од пожара, заштити животне средине, јавно-приватном партнерству,
који не помињу конкретно термин „критична инфраструктураˮ, али који третирају поједине сегменте критичне инфраструктуре као полазну основу.
Имајући у виду најбољу европску праксу, израђена је анализа стања (гап анализа). Последњих година, Република Србија улаже значајне напоре у стварању интегрисаног система заштите и спасавања који би адекватно одговорио у
условима угрожавања, пре свега људских живота, али и критичних националних ресурса.
Занимање ЕУ за критичну инфраструктуру земаља чланица проистиче из
опасности да би разарање или поремећај извесне критичне инфраструктуре у
једној земљи чланици могли непосредно дотицати друге земље чланице. У
таквим случајевима заштитне мере су онолико снажне колико је то њихова
најслабија карика.
Европска комисија идентификовала је одређене области критичне инфраструктуре. То су: енергија, информационе и комуникационе технологије, вода,
храна, финансије, грађанске власти, јавни и правни поредак и сигурност, саобраћај, хемијска и нуклеарна постројења, космос и научно истраживање.
2. Циљеви који се доношењем Закона постижу
Циљ Закона о критичној инфраструктури јесте идентификација и одређивање
критичне инфраструктуре Републике Србије и идентификација и одређивање
европске критичне инфраструктуре. Одређивање критичне инфраструктуре
подразумева процес одређивања система, мрежа и објеката као и њихових
делова, као критичне инфраструктуре у складу са овим законом.
Означавање критичне инфраструктуре има за циљ да се смањи ризик од поремећаја елемената критичне инфраструктуре, који могу утицати на живот
становништва.
С обзиром да инфраструктура, идентификована као критична, има велики
значај за друштво, постоји обавеза на стварање довољно добрих сигурносних
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мера које ће служити за умањење ризика од прекида рада. Циљ европске политике у овом подручју представља осигуравање прикладног и једнаког степена заштите за постројења одабране критичне инфраструктуре, што је
изводљиво једино на основу заједничког европског оквира за заштиту критичне инфраструктуре.
Новим Законом о критичној инфраструктури уређује се:
• идентификација и одређивање критичне инфраструктуре Републике Србије,
• принципи и планирање заштите критичне инфраструктуре,
• надлежност и одговорност органа и организација у области
критичне инфраструктуре,
• информације, извештавање, пружање подршке одлучивању,
заштитa података, управљање и надзор у области критичне
инфраструктуре.
3. Друге могућности за решавање проблема
Изради Закона о критичној инфраструктури приступило се након што се
дошло до закључка да би једино доношење новог закона на свеобухватан и
ефикасан начин могло да регулише широку област критичне инфраструктуре.
4. Зашто је доношење акта најбољи начин решавања проблема
Ни једним законом ни подзаконским актом област критичне инфраструктуре
у Републици Србији није у целини регулисана, због чега је неопходно да се ова
важна област прецизно дефинише и обједини једним законом, с обзиром да
се ради о озбиљној материји која је од значаја за Републику Србију и све њене
грађане.
Последњих година, Република Србија улаже значајне напоре у стварање интегрисаног система заштите и спасавања који би адекватно одговорио у условима угрожавања, пре свега људских живота, али и критичних националних
ресурса.
Такође, један од важних задатака Републике Србије на путу европских интеграција јесте усвајање нормативног оквира везаног за критичну инфраструктуру који ће бити усклађен са елементима Директиве Европског савета
2008/114/ЕС. Директива Европског савета 2008/114/ЕС из 2008. године дефинише критичну инфраструктуру, заједничке процедуре за идентификацију
и означавање европске критичне инфраструктуре, заједнички приступ у процени потреба за побољшавање заштите.
5. На кога и како ће највероватније утицати решења у закону?
Влада на предлог Министарства унутрашњих послова одређује критичну
инфраструктуру. Министарства задужена за секторе критичне инфраструктуре имају обавезу да у року дефинисаним Законом, након завршеног поступка
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идентификације у складу са дефинисаним критеријумима, Министарству које
је задужено за имплеметацију и спровођење овог закона, доставе предлоге
критичне инфраструктуре у свом сектору.
Оператори критичне инфраструктуре су дужни да израде Безбедносни план
оператора за управљање ризиком и на исти прибаве сагласност Министарства, при чему су оператори критичне инфраструктуре: министарства, јавна
предузећа, привредна друштва или друга правна лица која управљају објектима, мрежама или системима, или њиховим деловима који су одређени као
критична инфраструктура.
Такође министар надлежан за унутрашње послове доноси ближе прописе о
методологији, начину израде и садржају Безбедносног плана оператора за
управљање ризиком
6. Какве трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, нарочито малим и средњим предузећима
7. Примена Закона неће изазвати трошкове грађанима и привреди, а посебно
не малим и средњим предузећима.
8. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају
трошкове које ће он створити?
За спровођење Закона о критичној инфраструктури није потребно обезбедити додатна средства из буџета Републике Србије, а ефекат предложених
решења оправдава доношење Закона.
8. Да ли се Законом подржава стварање нових привредних субјеката и
тржишна конкуренција
Закон о критичној инфраструктури нема утицаја на стварање нових привредних субјеката и на тржишну конкуренцију.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилике да се изјасне о Закону
На изради Нацрта закона радила је многочлана интерресорна радна група
која је поред представника надлежних органа државне управе у свој рад укључила и друге субјекте као што су Стална конференција градова и општина, Привредна комора Србије, Факултет безбедности, Српска асоцијација
менаџера корпоративне безбедности и др. У том смислу. није било потребе
за одржавањем јавне расправе будући да су сви релевантни субјекти већ били укључени у израду Нацрту закона.
Текст нацрт закона о критичној инфраструктури достављен је на мишљење,
поред осталих, и надлежним министарствима и субјектима чији су представници узели учешће у раду горе наведене радне групе.
10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се постигло оно
што се законом предвиђа?

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

928

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Министарство унутрашњих послова врши надзор над применом Закона о
критичној инфраструктури и прописа донетих на основу њега, као и инспекцијски надзор преко инспектора.
Министарство ће спроводити полагање испита и издавати лиценце официрима за везу, у складу са овим законом.
Влада ће донети прописе о критеријумима за дефинисање критичне инфраструктуре и начину извештавања,
а министар унутрашњих послова донеће
пропис о методологији, начину израде и садржају Безбедносног план оператора за управљање ризиком.
На крају, Предлог закона о критичној инфраструктури прописује прекршајне
санкције за правна лица, као и за одговорна лица у државним органима, уколико не поштују одредбе овог закона или поступају супротно њима.
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20.

Закон о шумама

Службени гласник Републике Србије, број 30 од 7. маја 2010, 93 од 28. септембра 2012, 89 од
27. октобра 2015, 95 од 8. децембра 2018.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређује се очување, заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање шумама и шумским земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за шуме и шумско земљиште.
Примена закона
Члан 2.
Одредбе овог закона односе се на шуме и шумско земљиште у свим облицима својине.
Циљ закона
Члан 3.
Овим законом обезбеђују се услови за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем
као добром од општег интереса, на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује
њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност
и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима.
Општи интерес
Члан 4.
Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала шума и њихових
функција и подизање нових шума у циљу постизања оптималне шумовитости, просторног
распореда и структуре шумског фонда у Републици Србији, јесу делатности од општег интереса.
Заштита општег интереса из става 1. овог члана обезбеђује се:
1) забраном трајног смањивања површина под шумама;
2) повећањем укупног шумског фонда, као и удела државног власништва у шумама у Републици Србији, а нарочито у шумама с посебном наменом;
3) финансирањем очувања, заштите и унапређивања стања постојећих и подизања нових
шума, израде планова и програма газдовања шумама преко Буџетског фонда за шуме Републике Србије (у даљем тексту: Буџетски фонд), односно финансирањем очувања, заштите и
унапређивања стања постојећих и подизања нових шума, израде планова и програма газдовања шумама преко Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине (у даљем тексту: Буџетски покрајински фонд);
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4) доношењем програма развоја шумарства, планова газдовања шумама и њиховим спровођењем;
5) оснивањем правних лица за газдовање шумама у државној својини;
6) успостављањем, одржавањем и коришћењем националног информационог система у шумарству;
7) пружањем материјалне, стручне и саветодавне подршке сопственицима шума;
8) забраном отуђивања шума у државној својини, осим у случајевима предвиђеним овим
законом;
9) чувањем и заштитом шума као чиниоцима животне средине;
10) обављањем других послова у складу са овим законом и прописима донетим на основу
закона.
Шума и шумско земљиште
Члан 5.
Шума је простор обрастао шумским дрвећем, минималне површине 5 ари, са минималном
покривеношћу земљишта крунама дрвећа од 30%. *
Под шумом се такође сматрају и младе природне и вештачке састојине, као и људским деловањем или из природних разлога привремено необрасле површине на којима ће се природно
или вештачки поново успоставити шума. *
Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже,
као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари.
Шумом се не сматрају * паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод
далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.
Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због његових
природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе објекти
намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и које
не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Функције и намена шума
Члан 6.
Шуме имају општекорисну и привредну функцију.
Општекорисне функције шума су:
1) општа заштита и унапређивање животне средине постојањем шумских екосистема;
2) очување биодиверзитета;
3) очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумске заједнице;
4) ублажавање штетног дејства „ефекта стаклене баште” везивањем угљеника, производњом
кисеоника и биомасе;
5) пречишћавање загађеног ваздуха;
6) уравнотежавање водних односа и спречавање бујица и поплавних таласа;
7) прочишћавање воде, снабдевање и заштита подземних токова и изворишта пијаћом водом;
8) заштита земљишта, насеља и инфраструктуре од ерозије и клизишта;
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9) стварање повољних услова за здравље људи;
10) повољни утицај на климу и пољопривредну делатност;
11) естетска функција;
12) обезбеђивање простора за одмор и рекреацију;
13) развој ловног, сеоског и екотуризма;
14) заштита од буке;
15) подршка одбрани земље и развоју локалних заједница.
Према утврђеним приоритетним функцијама шуме, односно њихови делови могу бити:
1) привредне шуме;
2) шуме с посебном наменом.
Шуме с посебном наменом су:
1) заштитне шуме;
2) шуме за очување и коришћење генофонда шумских врста дрвећа;
3) шуме за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела;
4) шуме значајне естетске вредности;
5) шуме од значаја за здравље људи и рекреацију;
6) шуме од значаја за образовање;
7) шуме за научно-истраживачку делатност;
8) шуме културно-историјског значаја;
9) шуме за потребе одбране земље;
10) шуме специфичних потреба државних органа;
11) шуме за друге специфичне потребе.
Шуме у заштићеним природним добрима имају приоритетну функцију шуме са посебном
наменом.
Привредна функција шума остварује се коришћењем шумских производа и валоризацијом
општекорисних функција шуме ради остваривања прихода.
Намена шума утврђује се, у складу са приоритетним функцијама шума, у плану развоја шумске области*.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Обавезе и ограничења сопственика и корисника шума
Члан 7.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да спроводи мере заштите шума, да штити
шуме и шумска земљишта од деградације и ерозије, да извршава планове газдовања шумама, као и да спроводи остале мере прописане овим законом и прописима донетим на основу
овог закона.
Значење појмова
Члан 8.
Поједини изрази употребљени у овом закону, имају следеће значење:
1) биодиверзитет (биолошка разноврсност) јесте различитост организама у одређеним
врстама, између врста и екосистема и обухвата укупну разноврсност гена, врста и екосистема;
2) чиста сеча шума јесте уклањање свег или скоро свег дрвећа на одређеној површини;
3) деградирана шума јесте шума која је знатно изгубила квалитет, виталност и способност
прирастања и природног обнављања;
4) енклава јесте земљиште једног својинског облика које је са свих страна окружено земљиштем другог својинског облика или земљиштем другог корисника;
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5) полуенклава јесте земљиште које је најмање са три стране окружено земљиштем другог
својинског облика, односно других корисника;
6) гајење шума јесте поступак стручног и планског спровођења мера обнављања, неге и подизања нових шума, као и производња шумског репродуктивног материјала;
7) газдовање шумама јесте скуп усаглашених стручнонаучних, техничко-технолошких, економских, организационих и друштвених активности које се у одређеном периоду предузимају у шуми ради њене заштите, одржавања, унапређивања и коришћења;
8) крчење шуме подразумева уклањање шумског дрвећа на одређеној површини ради промене намене шумског земљишта;
9) корисник шума јесте правно лице које газдује шумама у државној својини у складу са овим
законом и другим прописима;
10) мониторинг шума јесте систем сталног праћења и анализе укупног стања шумских екосистема, а посебно њихове виталности, здравственог стања и биолошке разноврсности ради
предузимања мера превенције и њихове заштите;
11) нега шума обухвата мере гајења које се спроводе у састојини од момента њеног настанка
па до времена њеног обнављања;
12) одржавање шума јесте припрема станишта за природно обнављање шума, нега и заштита
шума (биолошка, физичка и правна), одржавање шумских комуникација и других објеката;
13) обнављање шума јесте природни, вештачки, односно комбиновани стручно вођени
поступак коришћења постојеће шуме и истовременог подизања нове младе шуме на истом
простору и у одређеном периоду;
14) оснивање нових шума јесте пошумљавање необраслог шумског земљишта, подизање
интензивних шумских засада и заштитних појасева на новим површинама, као и нега новоподигнутих шума до прве прореде;
15) пустошење шума јесу противправне радње којима се слаби плодност (приносна снага)
шумског земљишта и тиме доводи у опасност или онемогућава трајност шумске производње
или гајење шума на том земљишту или угрожава опстанак шума и њихова општекорисна
функција (сеча већег обима која се приближава чистој сечи или крчењу шума, пребирна сеча
прејаког интензитета, подбељивање стабала, свака радња која може проузроковати закоровљавање, спирање и одношење земљишта водом или ветром и др. );
16) састојина је део шуме посебних станишних услова и структурних елемената који захтева
посебан начин газдовања;
17) стручносаветодавни послови су послови пружања стручних савета, давање упутстава и
других стручних и образовних услуга сопственицима шума;
18) сопственик шума јесте физичко, односно правно лице (привредно друштво, задруга,
црква и верска заједница, удружење) у чијој се својини налазе шуме;
19) шуме сопственика су шуме у својини физичког, односно правног лица (привредно друштво, задруга, црква и верска заједница, удружење грађана);
20) шумска инфраструктура јесте проширена биолошка репродукција шума (подизање нових
шума и њихово одржавање док траје потреба за инвестиционим улагањима) и техничка
инфраструктура (шумске саобраћајнице, противпожарне пруге и други објекти који служе
газдовању шумама);
21) шумски путеви јесу објекти (путеви и влаке) изграђени првенствено ради обављања
послова газдовања шумама, а нарочито ради заштите шума од пожара (за пролаз ватрогасних возила и технике);
22) шумски ред јесте стање шуме које обезбеђује услове за њено одржавање, обнављање и
унапређивање, а нарочито за заштиту од пожара, биљних болести и штеточина и за заштиту
земљишта од настанка и развијања ерозионих процеса;
23) шумски производи јесу сви производи шума и шумског земљишта (шумско дрвеће и
жбуње и сви њихови делови; биомаса укупне шумске вегетације; цветови, семе, плодови,
кора дрвета, корење; маховина, папрат, трава, трска, цвеће, лековито, ароматично и јестиво
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биље, друге биљке и њихови делови; гљиве; мед, смола; шушањ, тресет и хумус; травнати
или пашњачки покривач; дивљач и остале животиње које живе у шуми);
24) заштита шума јесте систем мера и активности које се спроводе ради спречавања, сузбијања и отклањања последица штетног дејства биљних болести, инсеката, глодара, дивљачи,
стоке, човека, пожара, других елементарних непогода, као и других биотичких и абиотичких
чинилаца;
25) заштитне шуме су шуме чија је приоритетна функција заштита земљишта од ерозије;
заштита изворишта водоснабдевања, врела и термоминерална и минерална изворишта и
бање; заштита горње границе вегетације; заштита објеката (водене акумулације, железничке
пруге, путеви) и насеља.
II. ОЧУВАЊЕ ШУМА
Мере за очување шума
Члан 9.
Ради очувања шума, осим када је овим законом другачије прописано, забрањено је:
1) пустошење и крчење шума;
2) чиста сеча шума која није планирана као редован вид обнављања шума;
3) сеча која није у складу с плановима газдовања шумама;
4) сеча стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа;
5) подбељивање стабала;
6) паша, брст стоке, као и жирење у шуми;
7) сакупљање осталих шумских производа (гљива, плодова, лековитог биља, пужева и другог)
8) сеча семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена плановима газдовања
шумама;
9) коришћење камена, шљунка, песка, хумуса, земље и тресета, осим за изградњу инфраструктурних објеката за газдовање шумама;
10) самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских засада, ознака и
граничних знакова, као и изградња објеката који нису у функцији газдовања шумама;
11) одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума на било
који начин;
12) предузимање других радњи којима се слаби приносна снага шуме или угрожава функција
шуме.
Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Закона - 89/2015-12)
Чиста сеча шума може да се врши ради изградње објеката који служе газдовању шумама, у
складу с плановима газдовања шумама. *
Изузетно од става 2. овог члана, чиста сеча шума која није предвиђена плановима газдовања
шумама може да се врши уз сагласност министарства надлежног за послове шумарства (у
даљем тексту: Министарство) ради:*
1) просецања пролаза за извршење геодетских радова, геолошких истраживања, научноистраживачких огледа, постављања цевовода ПТТ, електро и других водова и сличних радова,
ако се тиме не угрожавају приоритетне функције шуме;*
2) отварања противпожарних линија при гашењу високог шумског пожара, сузбијања биљних болести и штеточина, спровођења активности у циљу спречавања појаве и отклањања
последица еколошких акцидената, поновног коришћења копова и одлагалишта пепела на
површинама које су пошумљене по пројектима рекултивације, као и када је услед других
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природних појава угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају приoритетне
функције шуме утврђене плановима газдовања шумама. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Промена намене шума и шумског земљишта
Члан 10.
Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши:
1) када је то утврђено планом развоја шумске области*;
2) ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе;
3) ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље;
4) у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума;
5) ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10
ари;
6) ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област
енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 hа.
Промена намене шума и шумског земљишта из става 1. тач. 4) –6) овог члана врши се уз
сагласност Министарства. *
Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана подноси се:
1) доказ о власништву, односно праву коришћења шума или шумског земљишта за које се
тражи сагласност;
2) записник шумарског инспектора о постојећем стању у погледу начина коришћења шума,
односно шумског земљишта за које се тражи сагласност;
3) доказ о плаћеној административној такси;
4) пројекат рекултивације, у случајевима из става 1. тачка 6) овог члана.
Променом намене шума не сматра се чиста сеча шума ради извођења радова из члана 9. ст. 2.
и 3. овог закона. *
Шумом и шумским земљиштем* за коју је, у складу са ставом 1. овог члана, извршена промена намене, до привођења планираној намени газдује сопственик, односно корисник шума, у
складу са овим законом.
За земљиште у својини сопственика површине до 50 ари, које се у службеној евиденцији води
као шума или шумско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу, на захтев сопственика може се извршити промена намене коришћења шумског земљишта уз сагласност
Министарства. *
Уз захтев за давање сагласности из става 6. овог члана подноси се:*
1) доказ о власништву шумског земљишта које се мења у пољопривредно земљиште;*
2) записник шумарског и пољопривредног инспектора о постојећем стању у погледу начина
коришћења;*
3) доказ о плаћеној административној такси. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Накнада за промену намене шума и шумског земљишта*
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*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 11.
Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
Висина накнаде за промену намене шума и шумског земљишта*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 12.
Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
Заштићене врсте шумског дрвећа
Члан 13.
Забрањена је сеча стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена строго заштићених и
заштићених врста шумског дрвећа утврђених посебним прописом којим се уређује заштита
природе, осим ако су извор заразе од болести и штеточина, односно ако угрожавају људе и
објекте.
Врсте из става 1. овог члана могу се користити уз сагласност Министарства, а на територији
аутономне покрајине уз сагласност надлежног органа аутономне покрајине.
Ради очувања и усмереног коришћења генофонда врста из става 1. овог члана планови газдовања шумама садрже мере заштите, коришћења и проширења ареала тих врста.
Приоритетна општекорисна функција шума
Члан 14.
Приоритетна општекорисна функција шума, као и мере којима се она обезбеђује може се
мењати изменом плана развоја шумске области*, на предлог заинтересованог правног лица.
Шумама за које је утврђена приоритетна општекорисна функција газдује се у складу са овим
законом, актом којим је утврђена општекорисна функција и посебним прописом којим се
уређује заштита природе.
Средства за спровођење мера из става 1. овог члана и накнаду у случају да се тим мерама
ограничава право коришћења шума и увећавају трошкови газдовања шумама, обезбеђује
правно лице на чији захтев је утврђена приоритетна општекорисна функција шума, односно
крајњи корисник општекорисне функције.
Шумом за коју је утврђена приоритетна општекорисна функција шума газдује корисник,
односно сопственик шума који је том шумом газдовао до утврђивања приоритетне функције
шума.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Праћење утицаја прекограничног аерозагађења*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 15. *
Праћење утицаја прекограничног аерозагађења јесте систем сталног праћења и анализе укупног стања шумских екосистема изазваног утицајем прекограничног аерозагађења, у складу са међународно прихваћеном методологијом. *
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Послове из става 1. овог члана врши Министарство. *
Послове из става 1. овог члана Министарство може да повери организацији која је регистрована за обављање научнoистраживачке делатности у области шумарства у одговарајућем
регистру, у складу са прописима којима се уређује научноистраживачка делатност. *
Послови из става 1. овог члана финансирају се из буџета Републике Србије. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Обавеза санације
Члан 16.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да изврши санацију, и то: необрасле површине
настале дејством природних непогода (пожар, ветар, снег и слично); површине на којој није
успело подмлађивање и пошумљавање; површине на којој је извршено пустошење – бесправна чиста сеча или крчење шума или бесправна сеча ретких врста дрвећа. *
Ако сопственик, односно корисник шума не спроведе мере из става 1. овог члана у року предвиђеном планским документом газдовања шумама или санационим планом*, те мере
спроводи Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне
покрајине, на терет сопственика, односно корисника шума.
Санација површине која је оштећена дејством природних непогода, а која није планирана
планским документом газдовања шумама, врши се на основу санационог плана. *
Санациони план доноси сопственик, односно корисник за шуме за које се израђује основа. *
Санациони план за шуме за које се израђује програм доноси правно лице из члана 70. став 1.
овог закона. *
Санациони план доноси се најкасније три месеца након престанка дејства природне непогоде, а садржи нарочито: податке о месту; историјат настанка штета; површину; врсту дрвета;
запремину; потребно време за санацију; план гајења; план коришћења; план заштите; план
изградње шумских саобраћајница; динамику извођења радова; технологију извођења радова
на гајењу и коришћењу шума; евиденцију извршених радова; карте; записник надлежног
шумарског инспектора и друго. *
Министарство даје сагласност на санациони план из става 3. овог члана. *
Правна лица која користе шумска* земљишта на којима се налази одлагалиште јаловине,
пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на којима није извршена рекултивација
или за која рекултивација није планирана пројектима рекултивације ради стварања пољопривредног земљишта, дужна су да их рекултивишу подизањем шума, по претходно прибављеној сагласности Министарства на достављени пројекат рекултивације,а на територији
аутономне покрајине по претходно прибављеној сагласности надлежног органа аутономне
покрајине.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
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III. ПЛАНИРАЊЕ
1. Просторне* основе планирања
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Шумска област*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 17.
Ради обезбеђивања услова за уравнотежени и одрживи развој шума, рационалног спровођења мера газдовања шумама и другим потенцијалима шума на одређеној територији, установљавају се шумске области*.
Шумска област јесте планска, географска и природна целина која обухвата шуме и шумска
земљишта шумских подручја и националних паркова. *
Шумске области су:*
1. Југоисточна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Јужноморавског,
Јабланичког, Нишавског, Моравског и Топличког шумског подручја;*
2. Источна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Тимочког, Севернокучајског и Јужнокучајског шумског подручја, Националног парка „Ђердап” и Наставне базе
„Мајданпечка домена” Универзитета у Београду – Шумарски факултет;*
3. Југозападна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Расинског, Доњеибарског и Горњеибарског шумског подручја, Националног парка „Копаоник”, Наставне базе
„Гоч” Универзитета у Београду – Шумарски факултет и заштитне шуме Врњачке бање;*
4. Западна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Голијског, Тарскозлатиборског и Лимског шумског подручја и Националног парка „Тара”;*
5. Централна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Шумадијског, Посавско-подунавског и Подрињско-колубарског шумског подручја;*
6. Северна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Сремског, Банатског, Севернобачког и Јужнобачког шумског подручја и Националног парка „Фрушка гора”;*
7. Јужна шумска област, која обухвата шуме и шумска земљишта Поморавског, Неродимсколепеначког, Шарско-подримског, Проклетијско-бистричког, Косовског, Ибарског шумског
подручја и Националног парка „Шар планина”. *
Шуме и шумска земљишта која су обухваћена шумским подручјима и националним парковима одређена су у Попису шума и шумских земљишта шумских подручја, који је одштампан
уз овај закон и чини његов саставни део. *
Шумско подручје обухвата шуме у свим облицима својине и свих намена, осим шума у националним парковима.
Брисан је ранији став 5. (види члан 10. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Газдинска јединица
Члан 18.
Планом развоја шумске области*, у складу с потребама организације газдовања шумама и
критеријумима поделе шумског простора, установљавају се газдинске јединице као основне
јединице планирања.
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Газдинска јединица по правилу чини територијалну целину шума и шумског земљишта,
осим шума сопственика – физичког лица, а обухвата читав шумски комплекс или само његов
део. *
Газдинска јединица обухвата шуме и шумско земљиште истог својинског облика, површине
под шумом до 5000 хектара. *
Брисан је ранији став 3. (види члан 11. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
2. Плански документи у шумарству
2. 1. Програми развоја шумарства
Члан 19.
Програм развоја шумарства на територији Републике Србије је стратешки плански документ
којим се утврђују правци развоја шума и шумарства са акционим планом за његово спровођење. *
Програми из става 1. овог члана нарочито садрже: стање шума, циљеве и мере за њихово
унапређење, план спровођења циљева и мера, са утврђеном динамиком и финансијским
средствима неопходним за њихово испуњавање.
Програм развоја шумарства на територији Републике Србије доноси Влада* за период од
десет година.
Израда Програма развоја шумарства на територији Републике Србије се финансира из буџета Републике Србије.
Брисани су ранији ст. 5. и 6. (види члан 12. Закона - 89/2015-12)
За реализацију програма из става 1. овог члана доносе се планови газдовања шумама.
Брисани су ранији ст. 8. и 9. (види члан 12. Закона - 89/2015-12)
Програм из става 3. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Брисан је ранији став 11. (види члан 12. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
2. 2. Планови газдовања шумама
Врсте планова
Планови газдовања шумама су:

Члан 20.

1) план развоја шумске области;*
2) основа газдовања шумама;
3) програм газдовања шумама. *
4) -7) брисане су (види члан 13. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
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Планови развоја
Члан 21.
План развоја шумске области (у даљем тексту: план развоја) је плански документ којим се
утврђују правци развоја шума и шумарства са планом за његово спровођење за шумску
област. *
План развоја нарочито садржи: законски, стратешки и плански оквир; приказ и анализу
стања шума и досадашњег газдовања; функције шума и циљеве газдовања шумама; програм
мера и активности и смернице за реализацију планираних радова; пројекцију очекиваних
ефеката; индикаторе за праћење реализације плана развоја; прилоге и друго. *
Брисан је ранији став 3. (види члан 14. Закона - 89/2015-12)
План развоја мора бити усклађен са програмом из члана 19. овог закона и са Просторним
планом Републике Србије. *
Брисан је ранији став 5. (види члан 14. Закона - 89/2015-12)
План развоја доноси Влада, * за период од десет година.
Израда плана развоја финансира се из Буџетског фонда *.
Министар ближе прописује садржину плана развоја, начин и поступак његовог доношења и
израде. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Основа газдовања шумама
Члан 22.
Основа газдовања шумама (у даљем тексту: основа) јесте * плански документ газдовања шумама који се доноси за газдинску јединицу, осим за шуме сопственика – физичких лица. *
Основа садржи нарочито: стање шума; разраду општих смерница из плана развоја; евиденцију и анализу спроведених мера газдовања; планове газдовања по врсти и обиму послова,
времену, месту и начину њиховог спровођења; вредност шума.
Основа се израђује на основу утврђеног стања шума на терену (састојинске инвентуре).
Основа се доноси за период од десет година.
Ако се измене и допуне основе раде због поступања по захтеву или акту другог органа, трошкове измене и допуне сноси тај орган. *
Министар ближе прописује садржину основе, начин и поступак њеног доношења и израде,
битне недостатке или измењене околности због којих се врши измена и допуна основе. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Програм газдовања шумама
Члан 23.
Програм газдовања шумама (у даљем тексту: програм) јесте плански документ газдовања
шумама који се доноси за шуме већег броја сопственика шума – физичких лица. *
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На садржину програма сходно се примењују одредбе из члана 22. став 2. овог закона.
Програм се доноси за територију једне или више општина за период од десет година.
Програм се израђује на основу утврђеног стања шума на терену *.
Брисан је ранији став 5. (види члан 16. Закона - 89/2015-12)
Министар ближе прописује садржину програма, начин и поступак његовог доношења и
израде, као и битне недостатке или измењене околности због којих се врши измена и допуна
програма. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Усаглашеност плана развоја, основа и програма
Члан 24.
План развоја, основе и програми морају бити међусобно усаглашени.
Планови газдовања шумама из става 1. овог члана нарочито морају бити усаглашени у
погледу периода важења (уређајног раздобља).
Доношење основе и програма
Члан 25.
Основу доноси сопственик шума, односно корисник шума *.
На основу из става 1. овог члана сагласност даје Министарство, а на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине. *
Програм доноси Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине уз сагласност Министарства*.
Основе и програми за шуме које обухватају заштићена подручја националног нивоа доносе се
и уз претходно мишљење министарства надлежног за послове заштите природе. *
Ако се у току спровођења основа, односно програма, измене околности или утврде битни
недостаци на којима су засновани, извршиће се њихова измена и допуна у року од годину
дана од дана утврђивања измењених околности, односно битних недостатака, на начин и по
поступку утврђеном за њихово доношење. *
Mинистар решењем налаже израду измена и допуна основа из става 5. овог члана. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Израда плана развоја, основе и програма*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 26. *
План развоја може да израђује правно лице које је стручно и технички оспособљено за обављање тих послова и испуњава услове утврђене овим законом и прописима донетим на основу
овог закона. *
Основу и програм може да израђује правно лице, односно предузетник који има запослено
стручно лице које поседује одговарајућу лиценцу. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
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Важење основе и програма
Члан 27.
Нова основа, односно програм почиње да важи пошто истекне рок важења претходне основе,
односно програма.
Нова основа, односно програм доноси се најкасније шест месеци после* истека рока важења
претходне основе, односно програма.
У периоду од истека рока важења основе, односно програма, до добијања сагласности на нову
основу, односно програм, забрањена је сеча шуме, осим санитарне сече и сече предвиђене
санационим планом. *
У периоду од истека рока важења основе, односно програма, до добијања сагласности на нову
основу, односно програм, корисник, односно сопственик шума дужан је да спроводи мере
заштите шума. *
Брисани су ранији ст. 3-5. (види члан 19. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Обавештавање јавности
Члан 28.
У поступку доношења програма развоја, планова, основа и програма јавност се обавештава
јавним оглашавањем на веб-сајту Министарства, и то у трајању од најмање 30 дана од дана
јавног оглашавања.
Спровођење планова
Члан 29.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да планове газдовања шумама спроводи у роковима и на начин утврђен тим актима.
Спровођење основа и програма обезбеђује се:
1) годишњим планом газдовања шумама;
2) извођачким пројектом газдовања шумама. *
3) -4) брисане су (види члан 20. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Годишњи план газдовања шумама
Члан 30.
Годишњи план газдовања шумама (у даљем тексту: Годишњи план) за шуме којима се газдује у складу са основом доноси корисник, односно сопственик шума, а за шуме сопственика
којима се газдује у складу са програмом доноси правно лице из члана 70. став 1. овог закона
најкасније до 30. новембра текуће за наредну годину. *
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Годишњи план садржи нарочито: обим, место и динамику радова на заштити, гајењу, коришћењу и унапређивању шума, производњи шумског репродуктивног материјала, изградњи техничке инфраструктуре *.
Саставни део годишњег плана су извођачки пројекти, осим за шуме за које се доноси програм. *
Брисан је ранији став 4. (види члан 21. Закона - 89/2015-12)
Годишњи план мора бити усклађен са основама, односно програмима и санационим плановима. *
Брисан је ранији став 6. (види члан 21. Закона - 89/2015-12)
Годишњи план може да се измени због природних* непогода и ако су настале друге околности које није било могуће предвидети, и то по истом поступку по коме је донет.
Министар ближе прописује садржину годишњег плана, начин и поступак његовог доношења
и израде. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Извођачки пројекат газдовања шумама
Члан 31.
Извођачки пројекат газдовања шумама (у даљем тексту: извођачки пројекат) израђује се за
шуме за које се доносе основе.
Извођачки пројекат садржи нарочито: детаљну разраду планова гајења, заштите, коришћења и унапређивања шума садржаних у основама; технолошки поступак, услове, начин и рок
извршења свих радова.
Извођачки пројекат мора бити усклађен са основом и израђује се на основу утврђеног стања
шума на терену и извршеног обележавања и одабирања стабала за сечу, најдуже за период од
једне године.
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, у случају када планирани радови нису извршени у
периоду од једне календарске године, извођачки пројекат може да важи најдуже две календарске године. *
Извођачки пројекат израђује се за одсек или одељење, а изузетно за више одсека или одељења (слив). *
Извођачки пројекат доноси корисник, односно сопственик шума, најкасније до 31. октобра
текуће године за наредну годину, осим извођачког пројекта који се израђује на основу санационог плана и извођачког пројекта за реализацију случајног приноса. *
Министар ближе прописује садржину извођачког пројекта, начин и поступак његовог доношења и израде, као и период важења. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Брисан је назив члана 32. (види члан 23. Закона - 89/2015-12)
Члан 32.
Брисан је (види члан 23. Закона - 89/2015-12)
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Пројекат за подизање засада кратког производног циклуса
Члан 33.
За засаде шумских врста дрвећа у кратким производним циклусима до десет година, намењених за производњу одређених сортимената, доноси се посебан пројекат за подизање засада кратког производног циклуса, чија се садржина утврђује у складу са чланом 31. овог закона.
На засаде из става 1. овог члана не примењују се одредбе чл. 9. до 12. овог закона.
Министар ближе прописује садржину пројекта за подизање засада кратког производног
циклуса.
Евидентирање извршених радова
Члан 34.
Извршени радови на газдовању шумама морају се евидентирати на начин прописан овим
законом.
Евиденција о извршеним радовима из става 1. овог члана је саставни део основа, програма и
пројеката из чл. 31. и 32. овог закона.
Сопственик шума који шумама газдује у складу са основом, односно корисник шума дужан је
да евидентира извршене радове најкасније до 28. фебруара текуће године за претходну годину.
Министар ближе прописује начин вођења евиденције извршених радова.

Шумска хроника
Члан 35.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да води књигу шумске хронике која је саставни
део основе, односно програма.
Шумска хроника нарочито садржи податке о фенолошким, биотичким и абиотичким појавама у шуми.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења шумске хронике.
Доступност података из планских докумената
Члан 36.
Подаци из програма развоја из члана 19. овог закона, националне инвентуре шума и планова
развоја доступни су јавности.
Подаци из основа и програма могу да се користе ако се приложи доказ о уплати републичке
административне таксе.
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Изузетно од става 2. овог члана, податке из основа и програма могу да користе без накнаде
научне и образовне установе када ти подаци служе за потребе образовања, научних и експерименталних истраживања.
Сопственик шума који користи податке из програма који се односе на власничке парцеле
ослобођен је плаћања таксе из става 2. овог члана.
Чување планова
Члан 37.
Планови газдовања шумама чувају се трајно, у складу с прописом којим се уређује архивска
грађа.
3. Национална инвентура шума
Члан 38. *
Национална инвентура шума обавља се ради утврђивања стања шума за потребе стратешког
планирања, других државних органа, других привредних грана, одбране земље, научноистраживачке делатности, по правилу сваких десет година. *
Послове националне инвентуре шума врши Министарство. *
Министарство може да повери послове из става 1. овог члана путем конкурса који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. *
Конкурс из става 3. овог члана нарочито садржи:*
1) врсте послова за које се конкурс расписује;*
2) период на који се додељују послови;*
3) доказ о испуњености услова у погледу искуства и резултата у обављању послова;*
4) рок за доношење и објављивање одлуке о избору по конкурсу;*
5) начин обавештавања о резултатима конкурса. *
Конкурс из става 3. овог члана спроводи комисија коју образује министар. *
Одлуку о избору по конкурсу доноси министар. *
Резултати конкурса објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”. *
На основу националне инвентуре шума Министарство саставља извештај о спроведеној
инвентури шума који доставља Влади, најкасније шест месеци по завршетку националне
инвентуре. *
Национална инвентура шума се финансира из буџета Републике Србије. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
IV. ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
1. Заштита шума
Чување шума
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Члан 39.
Чување шума ради њене заштите од противправног присвајања, коришћења, уништавања и
других незаконитих радњи (одлагање отпадних и отровних штетних материја, загађивање
шума, уништавање граничних знакова и ознака и друго) обезбеђује корисник, односно сопственик шума.
Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 25. Закона - 89/2015-12)
Корисник, односно сопственик шума који газдује шумом у складу са основом, дужан је да
организује службу чувања шума, ради обављања послова из става 1. овог члана, зависно од
површине шума којима газдује, карактеристика терена и других услова. *
Брисани су ранији ст. 5-7. (види члан 25. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Чувар шума
Члан 40.
Послове чувања шума може да обавља лице које има најмање средњу стручну спрему (IV
степен образовања) шумарског смера – шумарски техничар (у даљем тексту: чувар шума) *.
Чувар шума је службено лице које врши послове чувања шума у прописаном службеном оделу и може бити наоружан службеним оружјем у складу са овим законом и прописом којим се
уређује држање и ношење оружја. *
Чувар шума има легитимацију чувара шума.
Легитимацију чувара шума издаје на прописаном обрасцу корисник, односно сопственик
шума код кога је чувар шума запослен.
Чувар шума може обављати и остале чуварске послове прописане другим прописима из
области ловства, рибарства, заштите природе и друго, ако испуњава услове прописане тим
прописима. *
Корисник, односно сопственик шума који организује чуварску службу, прописује изглед службеног одела чувара шума. *
Министар ближе прописује образац легитимације чувара шума. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Овлашћења и дужности чувара шума
Члан 41.
У вршењу послова чувања шума, чувар шума овлашћен је и дужан да:
1) легитимише лице затечено у вршењу прекршаја кажњивог по овом закону или кривичних
дела која се односе на шуме, као и лица за које постоји основана сумња да је извршило таква
дела ако не може да утврди идентитет тог лица на други начин;
2) прегледа све врсте возила којима се дрво превози и све врсте товара којима се дрво преноси у циљу проналаска предмета кривичног дела или прекршаја, као и документацију која
прати дрво у промету (пропратницу и отпремницу) *;
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3) прегледа места, осим станова, на којима се може налазити дрво које је предмет кривичног
дела или прекршаја;
4) привремено одузме бесправно посечено дрво и дрво стављено у промет супротно одредбама члана 60. став 1. овог закона*, предмете којима је извршено кривично дело или прекршај
и предмете који су настали или прибављени извршењем таквог дела и да те предмете без
одлагања преда надлежном органу;
5) обнавља и чува граничне ознаке од уништавања и бесправног коришћења;
6) ако су граничне ознаке померене или уништене у циљу самовољног заузимања шума и
шумског земљишта, о томе правовремено извести корисника и сопственика*;
7) сачини записник о противправној радњи и утврђеном чињеничном стању и достави га
кориснику, односно сопственику шума;*
8) прати и обавештава о битним променама здравственог стања шума, штетама насталим од
абиотичких и биотичких чинилаца и друго. *
Кад чувар шума предузима радње из става 1. тач. 1) до 4) овог члана, дужан је да претходно
покаже легитимацију чувара шума.
Брисан је ранији став 3. (види члан 27. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Обавеза заштите шума
Члан 42.
Корисник, односно сопственик шуме који газдује шумом у складу са основом дужан је да
прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума и благовремено
предузима мере за заштиту шума и шумског земљишта. *
Ако сопственик, односно корисник шума не поступа у складу са одредбом става 1. овог члана,
Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине
ће обезбедити извршење те обавезе о трошку сопственика, односно корисника шуме.
Сопственик шума који газдује шумом у складу са програмом, дужан је да поступа у складу са
препорукама и упутствима правног лица из члана 70. став 1. овог закона и правног лица из
члана 44. став 2. овог закона. *
Корисник, односно сопственик шуме који газдује у складу са основом, дужан је да Министарству, а на територији аутономне покрајине надлежном органу аутономне покрајине, поднесе
годишњи извештај о предузетим мерама и проблемима заштите шума најкасније до 15. јануара текуће године за претходну годину, а у случајевима веће угрожености шума без одлагања.
*
Надлежни орган аутономне покрајине извештај из става 4. овог члана доставља Министарству најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Брисан је назив члана 43. (види члан 29. Закона - 89/2015-12)
Члан 43.
Брисан је (види члан 29. Закона - 89/2015-12)
Извештајно-дијагнозно прогнозни послови у заштити шума
Члан 44.
Вршење извештајно-дијагнозно прогнозних послова у заштити шума од биљних болести и
штеточина обезбеђује Министарство *.
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Послове из става 1. овог члана Министарство поверава научноистраживачкој установи из
области шумарства, у складу с прописом којим се уређује здравље биља. *
Сопственик, односно корисник шума који шумама газдује у складу са основом, дужан је да у
праћењу здравственог стања и спровођењу мера заштите шума од биљних болести и штеточина поступа у складу са препорукама и предлозима правног лица из става 2. овог члана.
Сопственик, односно корисник шума који шумама газдује у складу са основом дужан је да
правном лицу из става 2. овог члана доставља узорке материјала у року и по поступку утврђеном у препорукама и предлозима тог правног лица. *
Министарство обавештава јавност о угрожености шума.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Ванредне мере заштите шума
Члан 45.
У случајевима значајних поремећаја биолошке равнотеже и озбиљних штета у шумским екосистемима изазваних дејством природних* непогода Министарство одређује мере заштите и
санације шума које спроводе сопственици, односно корисници шума и обезбеђује финансијска средстава.
Природна непогода у шумама, у смислу овог закона, представља значајан поремећај биолошке равнотеже и настанак озбиљних штета у шумским екосистемима изазваних пре свега
пожарима, сушењем, биљним болестима и штеточинама, ветроломима и ветроизвалама,
снеголомима и снегоизвалама, поплавама, бујичним токовима, клизиштима и другим
непредвиђеним чиниоцима на великим површинама шума и шумског земљишта. *
Природну непогоду из става 2. овог члана проглашава министар на основу процењеног обима и интезитета потенцијалне или настале штете. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Заштита шума од пожара
Члан 46.
У циљу заштите шума од пожара доноси се план заштите шума од пожара за период од десет
година. *
План заштите шума од пожара доноси корисник, односно сопственик шума за шуме којима
се газдује у складу са основом. *
План заштите шума од пожара којима се газдује у складу са програмом, доноси правно лице
из члана 70. став 1. овог закона и саставни је део плана заштите шума од пожара који доноси
за државне шуме. *
План из става 1. овог члана израђује се у складу са овим законом и посебним прописом којим
се уређује заштита од пожара.
У јединственом информационом систему за шумарство води се евиденција о шумским пожарима.
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Корисник, односно сопственик шума који газдује шумама у складу са основом, дужан је да
прикупља податке о шумским пожарима, води евиденцију и доставља их Министарству. *
Корисник, односно сопственик* шума дужан је да о настанку пожара одмах обавести најближу ватрогасно-спасилачку јединицу при министарству надлежном за унутрашње послове и
Министарство, а на територији аутономне покрајине и надлежни орган аутономне покрајине.
Корисник, односно сопственик шума који газдује шумама у складу са основом, дужан је да
достави Министарству, а на територији аутономне покрајине надлежном органу аутономне
покрајине, извештај о насталој штети, најкасније 30 дана од дана гашења пожара. *
У случају битних промена стања шума за које је донет план заштите шума од пожара, извршиће се измене и допуне плана у року од три месеца од дана утврђених промена. *
Сопственик, односно корисник шума дужан је да обезбеди функционисање и одржавање
противпожарне инфраструктуре (противпожарних пруга, осматрачница, водозахвата и друго). *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Забрана паљења ватре
Члан 47.
Забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на
удаљености мањој од 200 m од руба шуме.
Изузетно од става 1. овог члана, ватра се може ложити у шуми и на шумском земљишту, на
месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено и уз спровођење прописаних мера из члана 61. овог закона.
Накнада за штету причињену шуми
Члан 48.
Физичка и правна лица која нанесу штету шуми дужна су да надокнаде насталу штету сопственику, односно кориснику шума.
Одлагање отпада у шуми
Члан 49.
Забрањено је у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 m од руба шуме
одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада, као и изградња објеката за
складиштење, прераду или уништавање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да спречи одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада и без одлагања обавести о томе Министарство, а на територији
аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да спречава радње из става 1. овог члана,
уклони смеће, отровне супстанце и остали опасни отпад, као и да предузме све мере санације
оштећене шуме.
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Забрана промене водног режима у шуми
Члан 50.
Забрањено је одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у шуми мења
тако да се угрожава опстанак или виталност шуме.
При изради и спровођењу пројеката уређивања изворишта вода у шумским екосистемима,
који се доносе у складу са посебним прописима, неопходно је обезбедити довољну количину
слободне воде (биолошки минимум) ради задовољавања потреба биљног и животињског
света у шуми.
Радови из ст. 1. и 2. овог члана могу да се изводе ако је на пројекат из става 2. овог члана
претходно прибављена сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине
сагласност надлежног органа аутономне покрајине.
Право и ограничење приступа у шуми
Члан 51.
Забрањено је у шуми без дозволе сопственика, односно корисника шума:
1) постављање привремених објеката, шатора и оснивање кампова;
2) организовање масовног окупљања које може нанети штету шуми;
3) постављање табли и ознака на начин којим се оштећују стабла;
4) постављање ограда;
5) кретање моторним возилима изван путева који су за то намењени, осим за службене
потребе;
6) кретање у затвореним и забрањеним подручјима, путевима, ограђеним ловиштима, експерименталним и пословним објектима;
7) кретање на површинама на којима се врше шумски радови и пошумљавање, сеча, изградња објеката, лов и друго.
Грађани имају слободан приступ шуми у сврху уживања, одмора и рекреације, уз сопствену
одговорност за своју безбедност и обавезу да не наносе штету шуми.
Слободан приступ може бити ограничен у заштићеним деловима шума или у деловима шума
у којима је угрожена безбедност људи.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да видљивим знаковима упозорења обележи
део шуме у којем је ограничен приступ.
Паша у шуми
Члан 52.
Паша, брст или жирење у шуми може да се врши само уз дозволу сопственика, односно корисника шума, који може издати дозволу само ако су паша, брст или жирење предвиђени плановима газдовања шумама и ако шума није у фази обнављања.
Паша је дозвољена на шумском земљишту док се не изврши његово пошумљавање.
Држаоци стоке могу да користе шуму за пашу, брст или жирење, само под надзором чувара
стоке.
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Сопственик, односно корисник шума утврђује услове под којима може да се врши паша, брст
или жирење (време паше, брста или жирења, врста стоке, број грла, висину накнаде, путеве
за погон стоке и слично).
Дивљач у шуми
Члан 53.
Правно лице којем је поверено газдовање дивљачи, у складу са прописом којим се уређује
дивљач и ловство, дужно је да бројност и врсте дивљачи одржава на таквом нивоу да се не
нарушава биолошка равнотежа шумског екосистема и не спречава спровођење циљева газдовања шумом.
Плански документи у ловству морају бити у складу с планом развоја, основама и програмима.
Забрањено је интензивно гајење крупне дивљачи у ограђеним површинама у шумама у којима је у току процес обнављања (подмлађивања).
2. Производња шумског репродуктивног материјала
Газдовање семенским објектима
Члан 54.
Семенским објектима, осим семенским објектима за производњу семена познатог порекла,
газдује се на начин којим се обезбеђује максимална производња квалитетног шумског семена
и омогућава лакше брање, односно сакупљање семена.
Радови у семенским објектима
Члан 55.
Стабла и састојине који су признати као полазни материјал за производњу шумског семена,
осим признатог полазног материјала за производњу семена познатог порекла, могу се сећи
ради неге, да би се постигла оптимална структура за производњу шумског семена и уклонила
стабла која су сува или толико оштећена да им предстоји сушење или су извор заразе од
биљних болести или штеточина.
Биланс шумског репродуктивног материјала
Члан 56.
Шумски репродуктивни материјал аутохтоних врста дрвећа сопственици и корисници шума
обезбеђују у складу с Билансом шумског репродуктивног материјала (у даљем тексту: Биланс).
Биланс садржи нарочито: врсте, категорију и количину репродуктивног материјала.
Биланс води Министарство.
Министар ближе прописује садржину, начин вођења и израде Биланса.
3. Гајење шума
Одабирање, обележавање и евидентирање стабала за сечу
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Члан 57.
Сеча стабала у шумама може да се врши само после извршеног одабирања, обележавања
дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу (у даљем тексту: дознака). *
Дознаком се сматра и обележавање површине шуме планиране за чисту сечу или крчење, као
и обележавање посебним жигом пањева бесправно посечених стабала.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Вршење дознаке
Члан 58.
Дознаку врши стручно лице које има лиценцу за обављање стручних послова у газдовању
шумама (у даљем тексту: стручно лице).
Стручном лицу Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине додељује дозначни жиг на име.
Право на жиг има стручно лице запослено код корисника, односно сопственика шума који
шумама газдује у складу са основом, односно стручно лице запослено код правног лица из
члана 70. ст 1. и 3. и члана 72. став 2. овог закона. *
Изузетно од става 1. овог члана, дознаку у изданачким шумама сопственика може да врши
техничар шумарске струке с положеним стручним испитом и радним искуством на тим
пословима од најмање три године.
Дознака у шумама сопственика може да се врши само у присуству сопственика шума или
лица које он овласти.
Пре вршења дознаке стручно лице дужно је да сопственику шуме пружи одговарајуће стручне савете.
У шумама сопственика, дознака се врши само ако сопственик шуме пружи доказ о власништву и на лицу места покаже границе своје шуме.
Ако сопственик шуме после извршене дознаке стабала за сечу захтева доношење решења о
одобрењу сече, правно лице из члана 70. став 1. овог закона доноси решење у року од седам
дана од дана подношења захтева.
Министар ближе прописује начин и време дознаке, додељивања дозначног жига, начин обележавања пањева бесправно посечених стабала, начин евидентирања тих стабала и пањева у
дозначним књигама, односно књигама шумске кривице, облик и садржину дозначних жигова и жигова за шумску кривицу и обрасце дозначне књиге, односно књиге шумске кривице.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
4. Коришћење шума
Сеча
Члан 59.
Брисан је ранији став 1. (види члан 35. Закона - 89/2015-12)
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Време, начин и врста сече шума одређује се планом развоја*, основом, односно програмом.
Корисник је дужан да коришћење (сечу, израду и продају) дрвних сортимената у државним
шумама врши по принципу максималног квалитативног и квантитативног искоришћења. *
Сеча шуме* може да се изводи на начин и под условима којима се обезбеђује заштита људи и
шуме.
Брисан је ранији став 4. (види члан 35. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Промет посеченог дрвета*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 60. *
Забрањено је да се посечено дрво из шуме и шумско дрвеће које потиче са површине која се у
смислу овог закона не сматра шумом, ставља у промет (купује, продаје, поклања, складишти
и превози саобраћајним средствима), док се не жигоше шумским жигом и изда пропратница,
односно отпремница, која прати дрво у промету. *
Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице, односно отпремнице врши корисник
шума, сопственик који шумом газдује у складу са основом, односно правно лице из члана 72.
став 2. овог закона. *
Жигосање посеченог дрвета из шуме сопственика – физичког лица и издавање пропратнице,
врши правно лице из члана 70. став 1. овог закона. *
Жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице, односно отпремнице за шумско дрвеће
које потиче са површине која се у смислу овог закона не сматра шумом, врши правно лице из
члана 70. став 1. овог закона, уз надокнаду трошкова које сноси подносилац захтева. *
Право на жиг има лице запослено код корисника шума, сопственика шума који газдује шумом у складу са основом, правног лица из члана 70. став 1. и члана 72. став 2. овог закона, а
које има најмање средњу стручну спрему (IV степена образовања) шумарског смера – шумарски техничар. *
Жигосање бесправно посеченог дрвета за које је у одговарајућем поступку надлежни орган
утврдио да су престали разлози због којих је дрво привремено одузето, врши корисник, односно сопственик шуме, а бесправно посечено дрво које је надлежни орган у прописаном
поступку одузео, жигоше стручно лице запослено код правног лица из члана 70. став 1. овог
закона. *
Забрањено је вршити прераду и складиштење дрвета ако дрво није жигосано шумским жигом и ако за исто није издата отпремница, односно пропратница на начин прописан овим
законом. *
Министарство додељује број жига за жигосање посеченог дрвета кориснику, сопственику
шума који газдује шумом у складу са основом, правном лицу из члана 70. став 1. овог закона.
*
Лице које ставља дрво у промет, осим физичког лица које ставља у промет дрво за сопствене
потребе, дужно је да о томе води евиденцију на прописан начин. *
Забрањена је сеча стабала и делова стабала за новогодишње и друге празнике. *
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Изузетно од одредбе става 10. овог члана, сеча може да се врши:*
1) када се врши чишћење и прореда у подмлађеним шумама предвиђена основом или програмом;*
2) када су стабла из става 10. овог члана наменски узгајана у шумским расадницима, шумским чистинама или на земљишту испод водова (електро и ПТТ). *
Одредбе става 10. овог члана не односе се на врхове четинарских стабала посечених путем
редовних сеча обнављања и проредних сеча предвиђених основом или програмом. *
У случајевима из ст. 11. и 12. овог члана, четинарска стабла могу да се стављају у промет ако су
на месту сече жигосана, односно обележена на прописани начин и ако је издата пропратница, односно отпремница. *
За четинарска стабла намењена за новогодишње и друге празнике издаје се пропратница,
односно отпремница. *
Министар ближе прописује облик и садржину шумског жига, образац пропратнице, односно
отпремнице, услове и начин жигосања посеченог дрвета и начин вођења евиденције. *
Министар ближе прописује начин жигосања, односно обележавања четинарских стабала, као
и изглед и садржину пропратнице, односно отпремнице из става 13. овог члана. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Шумски ред
Члан 61.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да радове у газдовању шумама организује и
извршава у време и на начин утврђен у плановима газдовања шумама, којима се обезбеђује
успостављање и одржавање шумског реда.
Ако се поремети шумски ред, сопственик, односно корисник шума, дужан је да у најкраћем
могућем року и на прописан начин успостави шумски ред.
Министар ближе прописује начин спровођења шумског реда.
Остали шумски производи
Члан 62.
Сакупљање осталих шумских производа (шумских плодова, лековитог и другог биља, коришћење камена, песка, шљунка, хумуса, као и пчеларење и друго) може да се врши уз одобрење корисника, односно сопственика шума, а у складу с пројектом коришћења осталих
шумских производа.
5. Шумска инфраструктура
Изградња објеката у шумама
Члан 63.
У шумама могу да се граде објекти у складу с плановима газдовања шумама и посебним прописом којим се уређује област дивљачи и ловства.
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У шуми и на удаљености мањој од 200 m од руба шуме не могу да се граде ћумуране, кречане,
циглане и други објекти са отвореном ватром.
Техничка инфраструктура
Члан 64.
Техничка инфраструктура (шумске саобраћајнице, противпожарне пруге и други објекти
који служе газдовању шумама) планира се, гради, одржава и користи на начин који не угрожава:
1) изворишта вода и водне токове;
2) станишта значајна за опстанак дивљих биљних и животињских врста;
3) процес природног подмлађивања у шуми;
4) културну и историјску баштину;
5) остале општекорисне функције шума;
6) стабилност земљишта и не узрокује ерозију и бујице.
Планирање и изградња шумских путева
Члан 65.
Концепцијска основа планирања развоја мреже шумских путева одређује се планом развоја
за шумску област, а мрежа шумских путева за газдинску јединицу детаљно се планира основом газдовања шумама. *
Координацију планирања, изградње, одржавања и суфинансирања изградње и одржавања
путева ради газдовања шумама сопственика и стручни надзор врши стручно лице запослено
код правног лица из члана 70. став 1. овог закона, уз учешће представника локалне самоуправе и сопственика шума.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Коришћење и одржавање шумских путева
Члан 66.
Шумски путеви користе се за потребе газдовања шумама.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да редовно одржава шумске путеве из става 1.
овог члана.
Изузетно од става 1. овог члана, шумски путеви могу да се користе и за остале потребе под
условима које утврди корисник, сопственик шума који газдује шумама у складу са основом,
односно локална самоуправа за путеве у шумама сопственика којима се газдује у складу с
програмом.
Шумски путеви могу да се користе и за спортска такмичења која укључују моторна возила
под условима и на начин утврђен основом, односно програмом.
Корисник шума дужан је да води катастар шумских путева који се користе за потребе газдовања шумама.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења катастра шумских путева из става 5.
овог члана.
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V. ПОПИС ШУМА И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ШУМАРСТВУ
Попис шума и шумског земљишта
Члан 67.
Корисник шума дужан је да води и одржава евиденцију шума и шумског земљишта којима
газдује (у даљем тексту: катастар шума).
Корисник шума дужан је да поднесе захтев државном органу надлежном за вођење евиденције непокретности за евидентирање промена насталих у претходној години, најкасније до
31. марта текуће године.
Орган државне управе надлежан за вођење евиденције непокретности дужан је да без накнаде омогући Министарству коришћење података о шумама и шумском земљишту ради израде
планова газдовања шумама.
Министар ближе прописује садржину и начин вођења катастра шума.
Информациони систем у шумарству
Члан 68.
Министарство успоставља и води јединствени информациони систем за шуме и шумарство
Републике Србије (у даљем тексту: информациони систем).
Информационим системом обезбеђују се све неопходне информације о стању и променама
шумског фонда за потребе планирања, праћења стања и извештавања.
Послови изградње и одржавања информационог система финансирају се из буџета Републике Србије, односно из буџета аутономне покрајине.
Министар ближе прописује садржину, начин управљања, одржавања и коришћења информационог система.
VI. ОРГАНИЗАЦИЈА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
1. Управљање шумама
Члан 69.
Управљање шумама као природним богатством у надлежности је Републике Србије.
Управљање шумама Република Србија остварује преко Министарства, на територији аутономне покрајине преко надлежног органа аутономне покрајине, као и преко правних лица за
газдовање шумама у државној својини и правних лица за газдовање шумама сопственика.
2. Газдовање шумама у државној својини
Члан 70.
Шумама у државној својини обухваћеним шумским подручјем, односно подручјем националног парка газдује јавно предузеће, односно привредно друштво чији је оснивач Република
Србија, односно аутономна покрајина, а које испуњава услове утврђене овим законом и посебним прописима.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

956

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, шумама у државној својини може да газдује и установа која је газдовала тим шумама до дана ступања на снагу овог закона, ако испуњава услове
утврђене овим законом и посебним прописима. *
Шумама у државној својини може да газдује и јавно предузеће или привредно друштво чији
је оснивач јединица локалне самоуправе, које је до дана ступања на снагу овог закона газдовало тим шумама, а које испуњава услове утврђене овим законом и посебним прописима. *
Заштитним појасевима дрвећа и шума које су настале пошумљавањем необраслих површина
после ступања на снагу овог закона, може да газдује јавно предузеће или привредно друштво
чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, а која испуњава услове утврђене овим законом и посебним прописима. *
Брисан је ранији став 5. (види члан 38. Закона - 89/2015-12)
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
3. Газдовање шумама сопственика
Послови у шумама сопственика за које се доноси програм
Члан 71. *
Правно лице из члана 70. став 1. овог закона пружа сопственицима шума за које се доноси
програм стручну и саветодавну подршку и врши следеће послове:*
1) израду годишњег плана газдовања шумама;*
2) израду програма подизања нових шума и унапређења стања постојећих шума;*
3) израду плана заштите шума од пожара;*
4) дознаку стабала за сечу;*
5) праћење утицаја биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума;*
6) жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице;*
7) премер, обрачун и евиденцију бесправно посеченог дрвета;*
8) евиденцију извршених радова на заштити, гајењу и коришћењу шума у програму;*
9) обавештава надлежни орган о бесправним радњама;*
10) врши и друге стручно-саветодавне послове. *
Послове из става 1. овог члана може да врши и удружење сопственика шума из члана 73. овог
закона, ако има запослено стручно лице. *
Послови из става 1. овог члана обављају се као поверени. *
Послови из става 1. овог члана у шумама сопственика за које се доноси програм финансирају
се из средстава буџета Републике Србије, а за територију аутономне покрајине из буџета аутономне покрајине. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Послови у шумама сопственика за које се доноси основа
Члан 72.
Послове из члана 71. став 1. овог закона у шумама сопственика за које се доноси основа врши
сопственик шума.
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Послове из члана 71. став 1. овог закона у име и за рачун сопственика шуме обавља и друго
правно лице које испуњава услове прописане овим законом и другим прописима. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Удружења сопственика шума
Члан 73.
Ради остваривања, унапређења и заштите заједничких права и интереса, сопственици шума
могу оснивати удружења, у складу с посебним прописом којим се уређује удружење.
Удружење из става 1. овог члана које поседује више од 100 hа шуме, без обзира на укупну
површину шума у својини, има приоритет при коришћењу средства Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда.
Удружење из става 1. овог члана дужно је да спроводи мере газдовања шумама утврђене програмом.
Регистар сопственика шума
Члан 74.
Сопственици шума, односно удружења сопственика шума уписују се у Регистар сопственика
шума.
Регистар сопственика шума води Министарство.
У Регистру сопственика шума воде се нарочито подаци о сопственику, површини шума, стању шума.
Министар ближе прописује услове за упис у Регистар сопственика шума и брисање из Регистра сопственика шума, као и садржину и начин вођења тог регистра.
4. Савет за шуме
Члан 75.
Ради разматрања стручних питања, давања стручних мишљења и учешћа у реализацији пројектних задатака у области унапређивања шума и шумарства, министар, у складу с прописима којима се уређује државна управа, решењем оснива посебну радну групу – Савет за шуме
(у даљем тексту: Савет).
Послови Савета су:
1) учествовање у изради, анализи и праћењу спровођења националне шумарске и ловне политике, прописа, стратегија и програма;
2) разматрање анализа, оцена и информација о проблемима шума и шумарства и давање
предлога на планове газдовања шумама, руралног развоја и заштите природе;
3) разматрање програма истраживања, планова развоја и трансфера знања у шумарству и
ловству, руралном развоју и заштити природе и давање мишљења на предложене пројекте;
4) сарадња са осталим секторима значајним за шуму и шумарство.
Савет чини најмање пет чланова које именује министар.
Савет чине представници Министарства, надлежног органа аутономне покрајине, истакнути
стручни и научни радници из институција и организација из области шумарства и сродних
области, као и представници сопственика шума.
Средства за обављање послова Савета обезбеђују се из буџета Републике Србије.
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VII. ФИНАНСИРАЊЕ
Средства за финансирање делатности од општег интереса
Члан 76.
Делатности од општег интереса из члана 4. овог закона финансирају се из:
1) средстава за обнову – репродукцију шума;
2) буџета Републике Србије, односно аутономне покрајине;
3) Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда.
Делатности од општег интереса из члана 4. овог закона могу се финансирати и из буџета јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
1. Средства за обнову – репродукцију шума
Обвезник издвајања средстава
Члан 77.
Средства за обнову – репродукцију шума су:
1) средства за репродукцију шума;
2) средства за амортизацију интензивних шумских засада.
Средства за репродукцију шума које се природно обнављају, односно средства амортизације
интензивних шумских засада издваја корисник, односно сопственик шума који газдује шумама у складу са основом.
Средства за репродукцију из става 1. тачка 1) овог члана користе се приоритетно за одржавање шума и израду планова газдовања шумама, а неутрошена средства у текућој години морају се искористити као учешће у финансирању мера утврђених програмима развоја из члана
19. овог закона, односно годишњим програмом коришћења средстава у наредној години.
Начин обрачуна средстава
Члан 78.
Основицу за обрачун средстава из члана 77. овог закона чини тржишна вредност израђених
дрвних сортимената на месту сече.
На основицу из става 1. овог члана примењује се стопа од најмање 15 %.
Евиденција средстава
Члан 79.
Корисник шума дужан је да обрачуна и евидентира средства из члана 77. овог закона, као и
да евидентира њихово коришћење.
2. Средства из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 80. *
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У буџету Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине, обезбеђују се средства за
реализацију мера из програма развоја из члана 19. овог закона, и то за:*
1) подизање степена шумовитости пошумљавањем;*
2) унапређивање стања шумских засада;*
3) превођење изданачких шума у виши узгојни облик;*
4) производњу шумског репродуктивног материјала;*
5) заштиту шума;*
6) негу и обнављање природних састојина;*
7) изградњу, реконструкцију и одржавање шумских камионских путева;*
8) коришћење осталих потенцијала шума;*
9) санацију површина оштећених дејством природне непогоде;*
10) израду и реализацију развојних планова у шумарству. *
Средства из става 1. овог члана користе се у складу са годишњим програмом расподеле средстава који доноси Влада, односно извршни орган аутономне покрајине. *
Средства из става 1. овог члана додељују се на основу спроведеног јавног конкурса. *
Из буџета јединице локалне самоуправе могу се финансирати активности на унапређењу
општекорисних функција шума од значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортскорекреативне и друге активности и објекти), у складу са програмом који доноси надлежни
орган локалне самоуправе. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
3. Буџетски фонд и Буџетски покрајински фонд
Буџетски фонд
Члан 81.
Ради остваривања општег интереса и дугорочних циљева заснованих на принципима одрживог газдовања шумама утврђених Програмом развоја шумарства на територији Републике
Србије и плановима газдовања шумама установљава се Буџетски фонд, који се води одвојено
у оквиру главне књиге трезора на повезаним евиденционим рачунима.
Буџетски фонд оснива се на неодређено време.
Буџетским фондом управља Министарство.
По укидању Буџетског фонда права и обавезе преузима Министарство.
Извори средстава Буџетског фонда
Члан 82.
Средства Буџетског фонда обезбеђују се из:
1) дела накнаде за коришћење шума и шумског земљишта;
2) брисана је (види члан 1. Закона - 93/2012-28);
3) буџета Републике Србије;
4) фондова намењених руралном развоју, заштити животне средине, заштити вода, регионалном развоју и других фондова;
5) других извора у складу са законом.
Извори финансирања Буџетског фонда су и други приходи, и то:
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1) брисана је (види члан 43. Закона - 89/2015-12)
2) брисана је (види члан 43. Закона - 89/2015-12)
3) средства остварена променом намене шума;
4) средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у државној својини;
5) средства остварена од донација.
Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у висини од 70%
приход су буџета Републике Србије, а у висини од 30% приход су буџета јединице локалне
самоуправе.
Накнаде из ст. 1. и 2. овог члана приход су буџета Републике Србије и користе се наменски
преко Буџетског фонда.
Буџетски покрајински фонд
Члан 83.
Ради остваривања општег интереса и дугорочних циљева заснованих на принципима одрживог газдовања шумама утврђених Програмом развоја шумарства на територији аутономне
покрајине и плановима газдовања шумама установљава се Буџетски покрајински фонд који
се води у оквиру главне књиге трезора на повезаним евиденционим рачунима.
Буџетски покрајински фонд оснива се на неодређено време.
Буџетским покрајинским фондом управља надлежни орган аутономне покрајине.
По укидању Буџетског покрајинског фонда права и обавезе преузима надлежни орган аутономне покрајине.
Извори средстава Буџетског покрајинског фонда
Члан 84.
Средства Буџетског покрајинског фонда обезбеђују се из:
1) дела накнаде за коришћење шума и шумског земљишта која се остварује на територији
аутономне покрајине;
2) брисана је (види члан 2. Закона - 93/2012-28);
3) буџета аутономне покрајине;
4) фондова намењених руралном развоју, заштити животне средине, заштити вода, регионалном развоју и других фондова за аутономну покрајину;
5) других извора у складу са законом;
Накнаде из става 1. овог члана, као и накнаде из члана 82. став 2. овог закона које се остварују на територији аутономне покрајине приход су буџета аутономне покрајине и користе се
наменски преко Буџетског покрајинског фонда.
Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта која се остварује на
територији аутономне покрајине у висини од 70% приход су буџета аутономне покрајине, а у
висини од 30% приход су буџета јединице локалне самоуправе, која се налази на територији
аутономне покрајине.
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Члан 85.
Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

961

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Брисан је назив члана 86. (види члан 3. Закона - 93/2012-28)
Члан 86.
Брисан је (види члан 3. Закона - 93/2012-28)
Наплата накнада

Члан 87.
Престао је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
Коришћење средстава Буџетског фонда, Буџетског покрајинског фонда и буџета јединице
локалне самоуправе
Члан 88.
Средства Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда користе се за спровођење
мера утврђених програмом* развоја из члана 19. овог закона, као и годишњим програмом
коришћења средстава.
Брисан је ранији став 2. (види члан 45. Закона - 89/2015-12)
Средства буџета јединице локалне самоуправе из члана 82. став 3. и члана 84. став 3. овог
закона, користе се за намене утврђене у члану 80. став 1. овог закона*.
Извештај о трошењу средстава из става 2. овог члана јединица локалне самоуправе доставља
Министарству до 31. марта текуће године за претходну годину. *
Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине средства из става 1. овог члана
додељује на основу спроведеног јавног конкурса. *
Годишњи програм коришћења средстава за намене из става 1. овог члана доноси Влада, односно извршни орган аутономне покрајине.
Министар ближе прописује услове, као и начин доделе и коришћења средстава из годишњег
програма из става 1. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Недостатак средстава
Члан 89.
Ако средства Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда у текућој години не
буду довољна за извршавање насталих обавеза због изненадне угрожености шума или битно
измењених околности у изради и спровођењу планова газдовања шумама које није било могуће предвидети, недостајућа средства ће се обезбедити из буџета Републике Србије, односно
буџета аутономне покрајине и средстава корисника шума.
Неутрошена средства Буџетског фонда, односно Буџетског покрајинског фонда у току текуће
године преносе се за исте намене у наредној години.
VIII. ВРЕДНОСТ ШУМА
Члан 90.
У основама и програмима утврђује се вредност шума на начин утврђен овим законом.
Вредност шуме, у смислу овог закона, чини вредност дрвета, земљишта, осталих производа и
општекорисних функција шума.
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Вредност шуме утврђена у основама примењује се у следећим случајевима: правног промета; * шумске штете; судских и управних поступака и спорова, осим против коначног пореског
управног акта; оцене и процене потенцијала шума за друштвени развој; оцене успешности
газдовања шумама (при сертификацији шума); праћења и анализирања стања шума; у другим случајевима.
Вредност шуме утврђује се у години усвајања планова газдовања шумама, а у току важења
основа и програма вредност дела шуме се, по потреби, утврђује на начин утврђен овим законом.
Министар ближе прописује начин утврђивања вредности шума.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
IX. КОМОРА ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА
Комора инжењера шумарства Србије
Члан 91.
Ради унапређења услова за обављање стручних послова у шумарству, заштите општег и појединачног интереса у обављању послова и организовању у пружању услуга у шумарству, као и
ради остваривања других циљева оснива се Комора инжењера шумарства Србије (у даљем
тексту: Комора).
Чланови Коморе су инжењери шумарске струке.
Комора је правно лице са седиштем у Београду.
Послови Коморе
Члан 92.
Комора обавља следеће послове:
1) утврђује права и дужности и етичке норме понашања чланова у обављању послова из члана 91. овог закона;
2) утврђује испуњеност услова за издавање лиценце;
3) проверава усклађеност издатих лиценци с прописима других земаља;
4) води евиденцију лица којима су издате лиценце;
5) организује судове части за утврђивање повреда професионалних стандарда и норматива
(професионалне одговорности), као и за изрицање мера за те повреде;
6) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Организација и начин обављања послова из става 1. овог члана ближе се уређује статутом и
општим актима Коморе.
На статут и опште акте Коморе сагласност даје Министарство.
Органи Коморе
Члан 93.
Органи Коморе су: скупштина, управни одбор, надзорни одбор и председник.
Број, састав, делокруг и начин избора органа из става 1. овог члана утврђује се статутом Коморе.
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Средства за рад Коморе
Члан 94.
Средства за рад Коморе су: чланарине, такса* за издавање лиценце, донације, спонзорства,
поклони и други извори у складу са законом.
Средства за оснивање и почетак рада коморе обезбеђују се у буџету Републике Србије. *
Комора утврђује висину чланарине и таксе* за издавање лиценце из става 1. овог члана уз
претходну сагласност министра.
Надзор над законитошћу рада Коморе врши Министарство.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредба члана 47. став 2. Закона о изменама и допунама Закона
о шумама (Службени гласник Републике Србије, број 89/2015), којом је додат нов став 2. у
члану 94. Закона о шумама, примењује се од 1. јануара 2016. године (види члан 59. Закона 89/2015-12)
Лиценца
Члан 95.
Лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама (у даљем тексту: лиценца) може
да добије лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно које је стекло образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године из области шумарства, шумарског смера и које има положени државни стручни
испит, као и стручни испит за стицање лиценце за обављање одређених послова.
Министар ближе прописује програм и начин полагања стручног испита за стицање лиценце,
образац записника о полагању стручног испита и образац уверења о положеном стручном
испиту.
Поступак издавања и одузимања лиценце
Члан 96.
Поступак издавања и одузимања лиценце спроводи Комора.
Трошкове издавања сноси лице које поднесе захтев за издавање лиценце.
Комора покреће поступак за одузимање лиценце по службеној дужности, на предлог лица
овлашћеног за проверу стручног рада ималаца лиценци, као и других лица која пруже доказе
да је ималац лиценце извршио теже повреде струке, утврђене статутом Коморе.
Лицу које изгуби уверење о лиценци Комора ће на његов захтев и о његовом трошку издати
дупликат уверења.
Комора води именик издатих и одузетих лиценци.
Комора је дужна да на веб-сајту Коморе објављује списак лица која имају важеће лиценце с
подацима потребним за успостављање контакта с тим лицима.
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X. ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ШУМАРСТВУ
Члан 97.
Извођењем радова на заштити, гајењу и коришћењу шума може да се бави правно лице, односно предузетник који је регистрован за обављање тих делатности у Регистру привредних
субјеката и који испуњава услове у погледу опреме и стручног кадра.
Министар ближе прописује услове у погледу опреме и стручног кадра из става 1. овог члана.
XI. ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ
1. Промет и закуп шума и шумског земљишта
Отуђивање и замена шума у државној својини
Члан 98.
Шуме и шумско земљиште у државној својини не могу да се отуђују, осим у случају комасације, као и у случајевима утврђеним овим законом.
Корисник шуме може, уз сагласност Владе, део шуме или шумског земљишта у државној
својини, у којој не може да се организује рационално газдовање, да прода по тржишним
условима или замени за шуму или шумско земљиште сопственика шуме ако су те шуме изоловане, односно ако су енклаве или полуенклаве у комплексу шума у државној својини.
Средства остварена по основу става 2. овог члана приход су буџета Републике Србије, односно
буџета аутономне покрајине и користе се наменски преко буџетских фондова из чл. 81. и 83.
овог закона, и то првенствено за прибављање шума или шумског земљишта ради повећања и
укрупњавања поседа у државној својини.
Закуп шумског земљишта у државној својини
Члан 99.
Шуме у државној својини не могу се давати у закуп.
Шумско земљиште у државној својини може да се да у закуп до његовог привођења намени
утврђеној плановима газдовања шумама.
Шумском земљишту из става 2. овог члана које се даје у закуп не може се мењати намена за
време трајања закупа. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 99а*
Влада на предлог Министарства додељује право коришћења шума у државној својини. *
Влада на предлог Министарства одузима право коришћења шума у државној својини кориснику који не испуњава услове прописане овим законом. *
До окончања поступка из става 1. овог члана, чување и заштиту шума врши правно лице из
члана 70. овог закона, кога одреди Министарство. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
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Право прече куповине
Члан 100.
Сопственик шуме који намерава да прода шуму дужан је да ту шуму прво понуди на продају
кориснику шуме ако се она граничи са шумом у државној својини.
Сопственик шуме дужан је да у понуди наведе услове и цену продаје.
Корисник шуме дужан је да се о понуди изјасни у року од 30 дана.
Ако понуда не буде прихваћена у прописаном року, сопственик шуме може шуму продати уз
исте или за њега повољније услове од оних из понуде.
Уговор закључен противно одредбама ст. 1. до 4. овог члана је ништаван.
2. Комасација шума и шумског земљишта
Члан 101.
Комасација шума и шумског земљишта може се вршити у складу с посебним прописом којим
се уређује комасација пољопривредног земљишта.
Шуме и шумско земљиште уређено комасацијом не може да се уситни на парцеле чија је
површина мања од 0,5 hа.
Орган који води поступак комасације дужан је да пре доношења одлуке о комасацији прибави сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине сагласност надлежног
органа аутономне покрајине.
3. Ограничавање шума, укњижење својине и евиденција
Укњижење својине и евиденција
Члан 102.
Сопственик шума је дужан да код надлежних органа покрене прописане поступке ради: разрешавања спорних имовинско-правних питања; стицања и прибављања прописане документације о праву својине; укњижења тих права у јавне књиге код органа надлежног за вођење
непокретности; деобе сувласничке шуме и успостављања и утврђивања граница својих шума.
Шуме сопственика за које је донет програм не могу да се уситњавају на парцеле мање од 0,5
hа.
Сопственик, односно корисник шума на подручју на коме се снима стање шума ради израде
планова газдовања шумама, односно пројеката комасације или арондације земљишта и шума мора да дозволи слободан приступ лицима која обављају те послове.
Корисник шума дужан је да успостави и води евиденцију прописане документације о стицању права својине.
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Ограничавање шума
Члан 103.
Сопственик, односно корисник шума дужан је да у складу с посебним прописом којим се уређује државни премер и катастар изврши ограничавање својих шума, у обиму и у року утврђеном у плановима газдовања шумама.
Корисник шума дужан је да извршава обавезу из става 1. овог члана у складу с годишњим
програмом ограничавања шума, који доноси до 31. октобра текуће године за наредну годину.
На програм из става 2. овог члана сагласност даје Министарство, а на територији аутономне
покрајине надлежни орган аутономне покрајине, у року од 30 дана од дана достављања програма.
Средства за ограничавање шума у државној својини обезбеђују се из буџета Републике Србије, а за територију аутономне покрајине из буџета аутономне покрајине.
Министар ближе уређује начин израде програма из става 2. овог члана.
XII. НАДЗОР
Надзор над применом закона
Члан 104.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донетих на основу
овог закона врши Министарство преко шумарског инспектора у оквиру делокруга утврђеног
овим законом.
Аутономној покрајини поверава се, као поверени посао државне управе, вршење инспекцијског надзора над применом одредаба овог закона за шумска подручја на територији аутономне покрајине.
Услови које мора да испуњава шумарски инспектор
Члан 105. *
Послове шумарског инспектора може да врши лице које има стечено високо образовање из
научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струковни инжењер шумарства),
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Службена легитимација и службено одело
Члан 106.
У обављању послова инспекцијског надзора шумарски инспектор мора да има службену легитимацију.
Шумарски инспектор обавља послове инспекцијског надзора у прописаном службеном оделу.
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Министар ближе прописује образац и садржину легитимације, изглед службеног одела као и
начин вођења евиденције о издатим службеним легитимацијама.
Обавеза лица над којима се врши инспекцијски надзор
Члан 107.
Физичко, односно правно лице дужно је да шумарском инспектору омогући вршење инспекцијског надзора, да му без одлагања стави на увид и располагање све доказе и да да изјаву о
чињеницама које су значајне за утврђивање неправилности у примени прописа.
Права и дужности шумарског инспектора
Члан 108. *
У вршењу послова шумарске инспекције шумарски инспектор има право и дужност да утврђује и проверава:*
1) да ли се промена намене шума врши у складу са одредбама овог закона;*
2) да ли се шумом за коју је извршена промена намене газдује до њеног привођења планираној намени у складу са овим законом (члан 10. став 5);*
3) израду и спровођење планова газдовања шумама;*
4) спровођење годишњег плана газдовања шумама, извођачког пројекта газдовања шумама
и санационог плана;*
5) да ли се у плановима газдовања шумама води евиденција извршених радова у шуми и
шумска хроника у складу са чл. 34. и 35. овог закона;*
6) спровођење мера заштите шума у складу са одредбама чл. 39–44. овог закона;*
7) спровођење мера заштите шума од пожара у складу са одредбама члана 46. став 10. овог
закона;*
8) да ли се одабирање, обележавање, евидентирање стабала за сечу, односно дознака стабала
спроводи у складу са одредбама чл. 57. и 58. овог закона;*
9) да ли се сеча шума врши у складу са одредбама члана 59. овог закона;*
10) да ли се промет, жигосање посеченог дрвета и издавање пропратнице, односно отпремнице врши у складу са одредбама члана 60. овог закона;*
11) да ли се прерада, складиштење и евиденција дрвета у промету врши у складу са овим законом;*
12) да ли се промет четинарских стабала за новогодишње и друге празнике врши у складу са
одредбама члана 60. овог закона;*
13) одржавање и успостављање шумског реда;*
14) да ли се шумске саобраћајнице изграђују у складу са одредбама члана 64. овог закона;*
15) да ли се радови у шумама сопственика – физичких лица спроводе у складу са одредбама
члана 71. овог закона;*
16) обрачун и плаћање накнаде за коришћење шума и шумског земљишта;*
17) да ли се средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта користе
у складу са овим законом;*
18) спровођење мера које се финансирају средствима Буџетског фонда, односно Буџетског
покрајинског фонда;*
19) да ли су испуњени услови за обављање послова у шумарству у складу са одредбом члана
97. овог закона;*
20) да ли се шумско земљиште даје у закуп и користи у складу са одредбама члана 99. овог
закона;*
21) пословне књиге и осталу документацију, ради контроле примене овог закона;*
22) да ли се спроводе и друге одредбе прописане овим законом. *
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*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Мере које налаже шумарски инспектор
Члан 109.
У вршењу послова из члана 108. овог закона шумарски инспектор је овлашћен и дужан да:
1) привремено обустави коришћење шума које се не врши под условима утврђеним овим
законом и прописима донетим на основу њега;
2) привремено одузме шумске производе и предмете којима је извршен привредни преступ,
односно прекршај и предмете који су настали или прибављени извршењем тих радњи;
3) брисана је (види члан 52. Закона - 89/2015-12)
4) наложи извршавање радова одређених плановима газдовања шумама, чије би неизвршење у предвиђеном року проузроковало штетне последице;
5) у хитним случајевима, у којима би наступила штета по општи интерес, нареди мере за
спречавање штете;
6) брисана је (види члан 52. Закона - 89/2015-12)
7) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и пријаву за привредни преступ због
кршења одредби овог закона и прописа донетих на основу њега;
8) предузме и друге мере у складу са овим законом.
Мере из става 1. тач. 1), 2), 4) и 5) * овог члана шумарски инспектор налаже решењем.
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Надлежност за решавање по жалби

Члан 110.
На решење шумарског инспектора може се изјавити жалба министру у року од осам дана од
дана доношења решења.
О жалби министар одлучује решењем у року од 15 дана од дана достављања жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења.
Решење министра из става 2. овог члана је коначно и против њега може се покренути управни спор.
XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Привредни преступ
Члан 111. *
Новчаном казном од 300. 000 до 3. 000. 000 динара казниће се за привредни преступ правно
лице ако:*
1) врши или дозволи пустошење и крчење шума (члан 9. став 1. тачка 1);*
2) врши или дозволи чисту сечу шума која није планирана као редован вид обнављања шума
(члан 9. став 1. тачка 2);*
3) врши сечу која није у складу с плановима газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 3);*
4) врши или дозволи сечу стабала заштићених и строго заштићених врста дрвећа (члан 9.
став 1. тачка 4);*
5) врши или дозволи подбељивање стабала (члан 9. став 1. тачка 5);*
6) врши или дозволи сечу семенских састојина и семенских стабала која није предвиђена
плановима газдовања шумама (члан 9. став 1. тачка 8);*
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7) врши промену намене шума и шумског земљишта супротно одредби члана 10. став 1. овог
закона;*
8) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
9) врши сечу стабала, уништавање подмлатка и сакупљање семена строго заштићених и заштићених врста шумског дрвећа, утврђених посебним прописом (члан 13. став 1);*
10) не изврши санацију у складу са чланом 16. став 1. овог закона;*
11) не врши санацију оштећених шума у складу са санационим планом (члан 16. став 3);*
12) не донесе санациони план у складу са одредбама члана 16. став 6. овог закона;*
13) не изврши рекултивацију земљишта на којем се налази одлагалиште јаловине, пепела,
шљаке и других опасних и штетних материја под условима и на начин прописан одредбом
члана 16. став 8. овог закона;*
14) не донесе основу, односно програм у складу са чланом 25. овог закона;*
15) не изврши измене и допуне основе, односно програма (члан 25. став 5);*
16) не донесе основу у складу са чланом 27. став 2. овог закона;*
17) врши сечу шума после истицања рока важења основе, односно програма (члан 27. став
3);*
18) не спроводи мере заштите шума у складу са одредбама члана 27. став 4. овог закона;*
19) не спроводи планове газдовања шумама у складу са одредбом члана 29. овог закона;*
20) не донесе годишњи план у складу са одредбама члана 30. овог закона;*
21) не донесе извођачки пројекат у складу са одредбама члана 31. овог закона;*
22) не врши послове чувања шума у складу са чланом 39. став 1. овог закона;*
23) не организује службу чувања шума у складу са чланом 39. став 2. овог закона;*
24) не прати утицај биотичких и абиотичких чинилаца на здравствено стање шума и не предузима благовремено мере за заштиту шума и шумског земљишта (члан 42. став 1);*
25) не изгради и одржава противпожарну инфраструктуру у складу са одредбама члана 46.
став 10. овог закона;*
26) врши или дозволи сечу шуме супротно одредби члана 57. овог закона;*
27) врши сечу шуме супротно одредби члана 59. овог закона;*
28) врши или дозволи изградњу објеката у шумама супротно члану 63. овог закона;*
29) планирање, градњу, одржавање и коришћење техничке инфраструктуре врши супротно
члану 64. овог закона;*
30) не издваја средства за репродукцију шума, односно средства за амортизацију интензивних шумских засада у складу са основом (члан 77. став 2. и члан 78);*
31) користи средства за обнову – репродукцију шума супротно одредби члана 77. став 3. овог
закона;*
32) не врши обрачун и евиденцију средстава из члана 77. овог закона, односно не води евиденцију коришћења тих средстава (члан 79);*
33) престала је да важи (види члан 278. Закона - 95/2018-267)
34) користи средства буџетског фонда, односно буџетског покрајинског фонда супротно члану 88. овог закона;*
35) врши отуђивање шуме и шумског земљишта у државној својини супротно одредби члана
98. став 1. овог закона;*
36) врши замену шуме или шумског земљишта у државној својини супротно одредби члана
98. став 2. овог закона;*
37) даје у закуп шуму и шумско земљиште супротно одредбама члана 99. овог закона. *
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 100. 000 до 200. 000 динара. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Прекршај правног лица
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Члан 112. *
Новчаном казном од 100. 000 до 1. 000. 000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:*
1) врши или дозволи пашу, брст стоке, као и жирење у шуми (члан 9. став 1. тачка 6);*
2) врши или дозволи сакупљање осталих шумских производа (гљиве, плодови, лековито биље, пужеви и друго) из члана 9. став 1. тачка 7) овог закона;*
3) користи камен, шљунак, песак, хумус, земљу и тресет, осим за изградњу инфраструктурних
објеката за газдовање шумама (члан 9. став 1. тачка 9);*
4) врши или дозволи самовољно заузимање шума, уништавање или оштећивање шумских
засада, ознака и граничних знакова, као и изградњу објеката који нису у функцији газдовања
шумама (члан 9. став 1. тачка 10);*
5) врши или дозволи одлагање смећа и штетних и опасних материја и отпадака, као и загађивање шума на било који начин (члан 9. став 1. тачка 11);*
6) предузима друге радње којима се слаби приносна снага шуме или угрожавају функције
шуме (члан 9. став 1. тачка 12);*
7) не донесе пројекат за подизање засада кратког производног циклуса (члан 33);*
8) не врши евидентирање радова, односно не води књигу шумске хронике, у складу са одредбама чл. 34. и 35. овог закона;*
9) не спроводи мере заштите шума у складу са одредбама члана 44. ст. 3. и 4. овог закона;*
10) не донесе план заштите шума од пожара у складу са чланом 46. ст. 2. и 3. овог закона;*
11) не прикупља податке о шумским пожарима, не води евиденцију и не доставља их надлежном министарству (члан 46. став 6);*
12) не достави извештај о насталој штети у складу са чланом 46. став 8. овог закона;*
13) пали отворену ватру у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености
мањој од 200 m од руба шуме (члан 47. став 1);*
14) у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 m од шуме врши одлагање
смећа, отровних супстанци и осталог отпада, као и изградњу објеката за њихово складиштење, прераду или уништавање (члан 49. став 1);*
15) не спречи одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада у шуми и непосредној близини шуме и не обавести о томе Министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине (члан 49. став 2);*
16) не спречи у шуми, на шумском земљишту и на удаљености мањој од 200 m од шуме одлагање смећа, отровних супстанци и осталог опасног отпада, као и изградњу објеката за њихово
складиштење, прераду или уништавање и ако не предузме све мере санације оштећене шуме
(члан 49. став 3);*
17) врши одводњавање и извођење других радова којима се водни режим у шуми мења тако
да се угрожава опстанак и виталност шуме (члан 50. став 1);*
18) при изради и спровођењу пројеката уређивања изворишта вода у шумским екосистемима
поступа супротно одредби члана 50. став 2. овог закона;*
19) за радове из члана 50. ст. 1. и 2. овог закона није прибавио сагласност Министарства, а на
територији аутономне покрајине надлежног органа аутономне покрајине (члан 50. став 3);*
20) поступи супротно забранама из члана 51. став 1. овог закона;*
21) не обележи део шуме са ограниченим приступом видљивим знаковима упозорења (члан
51. став 4);*
22) врши пашу, брст или жирење у шуми супротно одредбама члана 52. овог закона;*
23) не одржава бројност и врсте дивљачи на таквом нивоу да се не нарушава биолошка равнотежа шумског екосистема и ако не спречава спровођење циљева газдовања шумом (члан
53. став 1);*
24) доноси планске документе у ловству који нису у складу са планом развоја, основама и
програмима (члан 53. став 2);*
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

971

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

25) врши интензивно гајење крупне дивљачи у ограђеним површинама у шумама у којима је
у току процес обнављања (подмлађивања) (члан 53. став 3);*
26) врши газдовање семенским објектима супротно одредби члана 54. овог закона;*
27) врши радове у семенским објектима супротно одредби члана 55. овог закона;*
28) не обезбеђује шумски репродуктивни материјал аутохтоних врста дрвећа у складу са билансом (члан 56. став 1);*
29) врши дознаку супротно одредбама члана 58. овог закона;*
30) врши или дозволи промет, куповину, продају, поклањање, складиштење и превоз саобраћајним средствима дрвета посеченог у шуми и дрвета из члана 5. став 3. овог закона које
није жигосано видљивим шумским жигом и за које није издата отпремница, односно пропратница која прати дрво у промету (члан 60. став 1);*
31) жигосање посеченог дрвета не врши стручно лице из члана 60. став 5. овог закона;*
32) врши прераду и складиштење дрвета ако дрво није жигосано и ако за исто није издата
отпремница, односно пропратница на начин прописан овим законом (члан 60. став 7);*
33) не врши евиденцију дрвета у промету на прописан начин (члан 60. став 9);*
34) врши сечу четинарских стабала за новогодишње и друге празнике супротно одредбама
члана 60. ст. 10. и 11. овог закона;*
35) врши или дозволи промет четинарских стабала за новогодишње и друге празнике
супротно одредбама члана 60. ст. 4–13. овог закона;*
36) не успостави и не одржава шумски ред (члан 61. ст. 1. и 2);*
37) врши сакупљање осталих шумских производа супротно одредби члана 62. овог закона;*
38) користи и одржава шумске путеве супротно одредбама члана 66. ст. 1. и 2. овог закона;*
39) користи шумске путеве за спортска такмичења супротно одредби члана 66. став 4. овог
закона;*
40) не води катастар шумских путева који се користе за потребе газдовања шумама (члан 66.
став 5);*
41) не води и не одржава евиденцију шума и шумског земљишта у складу са чланом 67. ст. 1.
и 2. овог закона;*
42) не спроводи послове предвиђене у члану 71. овог закона;*
43) не спроведе мере газдовање шумама утврђене програмом (члан 73. став 3);*
44) врши или дозволи извођење радова на заштити, гајењу и коришћењу шума, а не испуњава услове из члана 97. став 1. овог закона;*
45) прода шуму коју није претходно понудио на продају кориснику шуме, ако се она граничи
са шумом у државној својини (члан 100. ст. 1. и 2);*
46) не дозволи слободан приступ лицима која снимају стање шума ради израде планова газдовања шумама, односно пројеката комасације или арондације земљишта и шума (члан 102.
став 3);*
47) не успостави и не води евиденцију прописане документације о стицању права својине
(члан 102. став 4);*
48) не донесе програм ограничавања и не изврши ограничавање својих шума у складу са тим
програмом (члан 103. ст. 1. и 2);*
49) не прибави сагласност Министарства, а на територији аутономне покрајине надлежног
органа аутономне покрајине на годишњи програм ограничавања шума (члан 103. став 3);*
50) не поступи по решењу шумарског инспектора у складу са овим законом;*
51) онемогући шумарском инспектору вршење радњи из члана 107. овог закона. *
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25. 000 до 50. 000 динара
и одговорно лице у правном лицу. *
За прекршај из става 1. тач. 2), 3), 30), 31), 32), 33), 34), 35) и 37) овог члана поред новчане
казне изриче се и заштитна мера одузимања производа који су прибављени извршењем прекршаја. *
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Одузети производи из става 3. овог члана дају се на располагање правном лицу из члана 70.
став 1. ради продаје јавном лицитацијом у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација. *
Средства остварена од продаје производа из става 4. овог члана приход су буџета Републике
Србије, умањена за трошкове манипулације и складиштења. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Прекршај предузетника*
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Члан 112а*
Новчаном казном од 100. 000 до 500. 000 динара казниће се за прекршај предузетник ако:*
1) врши сечу стабала супротно одредби члана 57. овог закона;*
2) врши или дозволи промет, куповину, продају, поклањање, складиштење и превоз саобраћајним средствима дрвета посеченог у шуми и дрвета из члана 5. став 3. овог закона, које није
жигосано јасно видљивим шумским жигом и за које није издата отпремница, односно пропратница која прати дрво у промету (члан 60. став 1);*
3) врши прераду и складиштење дрвета ако дрво није жигосано на начин прописан овим
законом (члан 60. став 7);*
4) не врши евиденцију дрвета у промету на прописан начин (члан 60. став 9);*
5) не успостави и не одржава шумски ред (члан 61. ст. 1. и 2);*
6) врши сакупљање осталих шумских производа супротно одредби члана 62. овог закона;*
7) врши изградњу објеката супротно одредбама члана 63. став 2. овог закона;*
8) врши извођење радова на заштити, гајењу и коришћењу шума, а не испуњава услове из
члана 97. став 1. овог закона;*
9) врши сечу четинарских стабала за новогодишње и друге празнике супротно одредбама
члана 60. ст. 10. и 11. овог закона;*
10) врши промет четинарских стабала за новогодишње и друге празнике супротно одредбама
члана 60. став 13. овог закона. *
За прекршај из става 1. тач. 1), 2), 3), 6), 9) и 10) овог члана, поред новчане казне изриче се и
заштитна мера одузимања производа који су прибављени извршењем прекршаја. *
Одузети производи из става 2. овог члана дају се на располагање правном лицу из члана 70.
став 1. овог закона ради продаје јавном лицитацијом у складу са законом којим се уређује
порески поступак и пореска администрација. *
Средства остварена од продаје производа из става 3. овог члана приход су буџета Републике
Србије, умањена за трошкове манипулације и складиштења. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
Прекршај физичког лица
Члан 113. *
Новчаном казном од 10. 000 до 100. 000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако
онемогући извршење радњи из чл. 41. и 107. и дозволи или изврши радње из члана 111. став
1. тач. 2), 3), 4), 5), 6), 9), 10), 11), 22), 26), 27), 28) и 33) и члана 112. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5),
6), 13) ,14), 15), 16) 17) 18), 19) ,20), 21), 22), 30), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 45), 46) и 50) овог
закона. *
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За прекршај из члана 111. став 1. тач. 2), 3) ,4), 5), 6), 9), 26) и 27) и члана 112. став 1. тач. 2), 3),
30), 32) и 35) овог закона, поред новчане казне, изриче се и заштитна мера одузимања производа који су прибављени извршењем прекршаја. *
Одузети производи из става 2. овог члана дају се на располагање правном лицу из члана 70.
став 1. овог закона ради продаје јавном лицитацијом у складу са законом којим се уређује
порески поступак и пореска администрација. *
Средства остварена од продаје производа из става 3. овог члана приход су буџета Републике
Србије, умањена за трошкове манипулације и складиштења. *
*Службени гласник Републике Србије, број 89/2015
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање пословања правних лица која газдују шумама у државној својини
Члан 114.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” и Јавно предузеће за газдовање шумама
„Војводинашуме” која на дан ступања на снагу овог закона обављају послове газдовања шумама дужна су да своје пословање и општа акта ускладе са одредбама овог закона у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Друга правна лица која газдују шумама у државној својини, као и сопственици шума који
газдују шумама у складу са основом, дужна су да своје пословање и општа акта ускладе са
одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Оснивање Савета за шуме
Члан 115.
Министар ће основати Савет за шуме у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.
Рок за доношење аката по основу овлашћења из овог закона
Члан 116.
Програми развоја из члана 19. овог закона биће донети у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Подзаконски акти које Влада, односно извршни орган аутономне покрајине доноси на основу овлашћења из овог закона, биће донети у року од пет година од дана ступања на снагу овог
закона.
Динамика доношења основа и програма
Члан 117.
Динамику доношења основа и програма у складу са одредбама овог закона утврдиће министар.
Основе и програми који су донети у складу са одредбама Закона о шумама (Службени гласник Републике Србије, бр. 46/91, 83/92, 53/93 – др. закон, 54/93, 60/93 – исправка, 67/93 –
др. закон, 48/94 – др. закон, 54/96 и 101/05 – др. закон) примењиваће се до доношења основа и програма у складу са динамиком утврђеном на начин из става 1. овог члана.
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Привремени програм газдовања
Члан 118.
До доношења програма у складу са овим законом шумама сопственика се газдује на основу
програма газдовања које доноси корисник шума најкасније до 31. октобра текуће године за
наредну годину и на који сагласност даје Министарство, а за територију аутономне покрајине
надлежни орган аутономне покрајине.
Примена подзаконских прописа
Члан 119.
Подзаконски прописи које на основу овлашћења из овог закона доноси министар биће донети у року од две године дана од ступања на снагу овог закона.
До доношења подзаконских прописа на основу овлашћења из овог закона примењују се прописи донети на основу Закона о шумама (Службени гласник Републике Србије, бр. 46/91,
83/92, 53/93 – др. закон, 54/93, 60/93 – исправка, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 54/96
и 101/05 – др. закон) ако нису у супротности са овим законом.
Престанак важења закона
Члан 120.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о шумама (Службени гласник
Републике Србије, бр. 46/91, 83/92, 53/93 – др. закон, 54/93, 60/93 – исправка, 67/93 – др.
закон, 48/94 – др. закон, 54/96 и 101/05 – др. закон), осим одредаба чл. 9. до 20. тог закона.
Ступање на снагу закона
Члан 121.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а примењује се истеком шестог месеца од дана његовог ступања на снагу.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА
Закон о изменама и допунама Закона о шумама: Службени гласник Републике Србије, број
89/2015-12
Члан 57.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” дужно је да своје пословање усклади са
одредбама Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14) у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог
закона.
Даном усклађивања пословања Јавног предузећа из става 1. овог члана престају да важе
одредбе чл. 9–20. Закона о шумама (Службени гласник Републике Србије, бр. 46/91, 83/92,
53/93 – др. закон, 54/93, 60/93 – исправка, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 54/96 и
101/05 – др. закон).
Члан 58.
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Планови развоја шумских области донеће се у року од пет година од дана ступања на снагу
овог закона.
До доношења планова развоја из става 1. овог члана примењују се планови развоја донети на
основу Закона о шумама (Службени гласник Републике Србије, бр. 30/10 и 93/12).
Планови развоја шумских подручја, чија је израда започета до дана ступања на снагу овог
закона, донеће се у складу са одредбама Закона о шумама (Службени гласник Републике
Србије, бр. 30/10 и 93/12).
Члан 59.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”, осим одредбe члана 47. став 2. овог закона којa се примењујe од 1. јануара 2016. године.
НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Законом о изменама и допунама Закона о шумама (Службени
гласник Републике Србије, број 89/2015) Попис шума и шумских земљишта шумских
подручја замењен је новим Пописом.
ПОПИС ШУМА И ШУМСКИХ ЗЕМЉИШТА ШУМСКИХ ПОДРУЧЈА
1. Јужноморавско шумско подручје
1) државне шуме и шумска земљишта (у даљем тексту: државне шуме) обухваћене газдинским јединицама: Босилеград, Драговиштица, Клисура, Божица, Варденик, Боровик, Јужна
Морава, Кукавица I, Кукавица II, Кукавица III, Копиљак – Крушкар, Гранична шума, Карпина, Петрова Гора, Соборшница, Трговиште, Зарбинска река, Рујан, Трновачка река, Дупило,
Кијевац и Прешево;
2) државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а које нису обухваћене газдинским јединицама (у даљем тексту: неуређене државне шуме), а налазе се на
територијама града Врање и општина: Босилеград, Сурдулица, Трговиште, Владичин Хан,
Бујановац и Прешево;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Врање и општина: Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград,
Трговиште, Бујановац и Прешево;
4) шуме сопственика на територијама града Врање и општина: Владичин Хан, Сурдулица,
Босилеград, Трговиште, Бујановац и Прешево.
2. Јабланичко шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Кукавица –Зеленград, Кукавица – Накривањ, Кукавица – Слатина, Качер – Зеленичје, Петрова гора – Соколов вис, Веља Глава –
Копиљак, Зајчевац – Ајкобила – Шајић, Горња Јабланица, Радевачка чесма, Шиловачке шуме, Свети Јован, Доња Власина, Букова Глава – Чобанац, Барнос – Видњиште, Горња Власина и Пуста река;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Лесковац и општина: Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце и
Црна Трава;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Лесковац и општина: Лебане, Медвеђа, Бојник, Власотинце
и Црна Трава;
4) шуме сопственика на територијама града Лесковац и општина: Лебане, Медвеђа, Бојник,
Власотинце и Црна Трава.
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3. Нишавско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Нишава, Стара Планина II – Топли
дол, Стара Планина II – Арбиње, Стара планина I – Широке луке, Стара планина I – Прелесје, Видлич, Завој, Белава, Влашка планина, Гребен, Тумба – Ракитска гора, Тегошница,
Рњос и Сува планина;
2) неуређене државне шуме којима газдују општине: Бабушница, Пирот и Димитровград;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина: Бабушница, Пирот и Димитровград;
4) шуме сопственика на територијама општина: Бабушница, Пирот и Димитровград.
4. Моравско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Велики Јастребац, Мали Јастребац II,
Сува планина – Трем, Шљивовачки вис, Рињска планина, Бабичка гора, Обла глава, Селичевица – Коритник, Каменички вис I, Каменички вис II, Сува планина – Ракош, Сува планина
– Tри локве, Буковик – Алексиначки, Буковик – Мратиња, Ртањ, Сврљишко-Гулијанске планине, Мали Јастребац I, Липовачко-Црнобарске шуме, Озрен – Лесковик и Девица;
2) неуређене државне шуме којима газдују град Ниш и општине: Алексинац, Бела Паланка,
Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг и Сокобања;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Ниш и општина: Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Сврљиг и Сокобања;
4) шуме сопственика на територијама града Ниш и општина: Алексинац, Бела Паланка, Гаџин Хан, Дољевац, Сврљиг и Сокобања.
5. Топличко шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Слепи Јелик, Луковске шуме, Бабица,
Шумата, Ранковица, Сагоњска црна чука, Алиловица, Дуги део – Бањска црна чука, Рударе,
Краваре, Добри до, Равна планина, Пролом, Соколовица, Јаворац, Велики Јастребац – Блачки I, Велики Јастребац – Блачки II, Велики Јастребац – Прокупачки, Мали Јастребац –
Добрич, Видојевица, Пасјача и Радан – Арбанашка;
2) неуређене државне шуме којима газдују општине: Куршумлија, Блаце, Прокупље, Мерошина и Житорађа;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина: Куршумлија, Блаце, Прокупље, Мерошина и Житорађа;
4) шуме сопственика на територијама општина: Куршумлија, Блаце, Прокупље, Мерошина и
Житорађа.
6. Тимочко шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Вршка чука – Баба Јона – Трећи врх,
Шашка – Студена – Селачка река, Расовати камен, Бабин зуб – Орлов камен – Голаш, Заглавак I, Заглавак II, Тупижница, Тресибаба, Гари – Велики врх, Јужни Кучај II, Јужни Кучај III,
Беле воде, Боговина I, Малиник II, Марков камен – Мечји врх, Ртањ, Честобродица, Боговина II, Малиник I, Злотске шуме, Дубашница, Црни врх – Купиново, Стол, Алија – Буково –
Вратна, Дели Јован II, Каменичка река II, Каменичка река I, Подвршко-Каменичке шуме,
Цветановац, Штрбачко корито, Мироч, Дели Јован I, Бољетин – Пецка Бара и Црни врх II;
2) неуређене државне шуме којима газдују град Зајечар и општине: Бољевац, Бор, Кладово,
Књажевац и Неготин, као и државне шуме којима газдује општина Мајданпек које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Зајечар и општина: Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац и
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Неготин, као и државне шуме којима газдује општина Мајданпек које са шумама под 1) чине
природну и географску целину;
4) шуме сопственика на територијама града Зајечар и општина: Бољевац, Бор, Кладово,
Књажевац и Неготин, као и шуме у приватној својини на територији општине Мајданпек,
које са шумама под 1) чине природну и географску целину.
7. Севернокучајско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Бродица, Железник, Пек – Гложана –
Комша, Мајдан – Кучајна, Доњи Пек, Чезава, Равна река I, Равна река II, Мали Пек, Тодорова река, Пек – Грабова река, Ујевац, Бељаница, Црни врх, Мали камен, Здравча, Вукан –
Крилаш, Острво – Стиг, Горица – Рујак, Острво, Речички врх и Црна река;
2) неуређене државне шуме којима газдују град Смедерево и град Пожаревац и општине:
Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће и Велико Градиште, као и шуме на
територијама општина Голубац и Мајданпек, које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Смедерево и града Пожаревац и општина: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће, Велико Градиште и Жабари, као и приватне шуме на
територијама општина Голубац и Мајданпек које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
4) шуме сопственика на територијама града Смедерево и града Пожаревац и општина: Жагубица, Петровац на Млави, Кучево, Мало Црниће, Велико Градиште и Жабари, као и приватне шуме на територијама општина Голубац и Мајданпек које са шумама под 1) чине природну и географску целину.
8. Јужнокучајско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Сладајска бучина – Речке, Јелова коса,
Бељаничка река – Злотска река, Винатовача – Вртачеље, Склопови – Соколица, Деспотовачке шуме, Клочаница, Барбушина, Валкалуци – Некудово, Троглан баре, Јабланичке шуме,
Сењско-Стубичке шуме, Јаворак, Игриште – Текућа бара, Честобродица, БуљанскоЗабрешке шуме, Јухор I, Јухор II и Левачке шуме – Царина;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Јагодина и општина: Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Јагодина и општина: Варварин, Деспотовац, Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја;
4) шуме сопственика на територијама града Јагодина и општина: Варварин, Деспотовац,
Параћин, Рековац, Свилајнац и Ћуприја.
9. Расинско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Послонске планине, Срндаљска река,
Ломничка река, Јабланичка река, Жуњачко-Батотске планине, Блажевске шуме, Јеленско
осоје, Копаоник, Бруске шуме, Жељин, Жупске шуме, Трстеничке шуме, Љубостинске шуме,
Буковик I, Буковик II, Ивљак и Петинска река;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Крушевац и општина: Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ,
као и шуме на територији општине Трстеник које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Крушевац и општина: Александровац, Брус, Ћићевац и
Ражањ, као и шуме на територији општине Трстеник које са шумама под 1) чине природну и
географску целину;
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4) шуме сопственика осим шума у националном парку на територијама града Крушевац и
општина: Александровац, Брус, Ћићевац и Ражањ, као и шуме на територији општине
Трстеник које са шумама под 1) чине природну и географску целину.
10. Доњеибарско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Гледићске шуме, Котленик, Јастребар,
Троглав – Дубочица, Троглав – Борошница, Чемерно, Ђаковачке планине, Столови –
Рибнице, Столови – Ибар, Сокоља, Горња Студеница, Радочело – Црепуљник, Студеница –
Полумир, Гокчаница, Жељин; Грачац; Врњачка Бања; Гоч – Станишинци; Селиште; Гоч –
Гвоздац А и Гоч – Гвоздац Б;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општина, а налазе се на територијама града Краљево и општине Врњачка Бања;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Краљево и општине Врњачка Бања;
4) шуме сопственика на територијама града Краљево и општине Врњачка Бања.
11. Горњеибарско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Мојстирске шуме, Драшке планине,
Врањача – Дијелови, Хум, Ђерекавски Омар, Јарут, Нинаја, Жара – Орљанске шуме, Црни
Врх – Камине, Рибарићко – Јабланичке шуме, Црни Врх – Дежевски, Дебељак – Меденовац,
Близанац – Дебелица, Нинаја – Козник, Турјак – Вршине, Винорог, Бисер вода – Врањи крш
– Лиса – Борје, Диван – Локва – Бреза – Зимовник, Буковик – Тлачина – Крстац, Велики
Влах – Јадовник – Треска и Влашица – Трештенац;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Нови Пазар и општина Тутин и Рашка;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Нови Пазар и општина Тутин и Рашка;
4) шуме сопственика осим шума у Националном парку „Копаоник“ на територијама града
Нови Пазар и општина Тутин и Рашка.
12. Шумадијско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Бешњаја, Гружанско-ЛепеничкоЈасеничке шуме, Букуља, Јешевац I, Котленик, Рудник I, Рогот, Рудник II, Јешевац II, Вујан –
Рожањ, Рајац – Острвица и Сувобор;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територији града Крагујевац и општина Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац и Лапово;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Крагујевац и општина: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Рача,
Топола, Горњи Милановац, Лапово, Смедеревска Паланка и Велика Плана;
4) шуме сопственика на територијама града Крагујевац и општина: Аранђеловац, Баточина,
Кнић, Рача, Топола, Горњи Милановац, Лапово, Смедеревска Паланка и Велика Плана.
13. Голијско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Голија, Дајићке планине, Кољешница,
Бисер вода – Црни врх – Радуловац, Брусничке шуме, Црепуљник, Клековица, Ковиље –
Рабровица, Јавор – Коравчина, Мучањ, Јадарево – Црвена гора, Оштри врх – Лучка река,
Дубочица – Баре, Козник – Нинаја, Голија – Јавор, Царичина – Жари, Вујан – Буковик, Рожањ – Јељен, Јелица, Овчар – Каблар, Стењевац – Голубац, Врљан – Кршеви и Мрчајевац,
Дервента – Бабињача, Цмиљевац – Вукова глава 1 и Цмиљевац – Вукова глава 2;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Чачак и општина: Сјеница, Ивањица и Лучани;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Чачак и општина: Сјеница, Ивањица и Лучани;
4) шуме сопственика на територијама града Чачак и општина: Сјеница, Ивањица и Лучани.
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14. Тарско-златиборско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Голубац – Дубовац, ДобрачкоЛатвичке шуме, Шупља Јела, Букови, Маљен – Ридови, Јеље – Тавник, Муртеница, Торник,
Чавловац, Борова глава, Семегњевска гора, Шљивовица, Смишаљ, Инвентар Пожешких шума, Венац – Благаја, Јелова Гора, Креманске косе, Шарган, Мокра гора – Пањак, Мокра гора
– Кршање и Бела земља;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Ужице и општина: Пожега, Ариље и Чајетина, као и шуме на
територији општине Косјерић које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Ужице и општина: Пожега, Ариље и Чајетина, као и шуме на
територији општине Косјерић које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
4) шуме сопственика на територијама града Ужице и општина Пожега, Ариље, Косјерић и
Чајетина.
15. Лимско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Челињак – Тмор – Соколина, Јаворје,
Поблачница I, Поблачница II, Чагљевина, Чемерно – Бадњеви, Гола брда – Понор, Ожаљ –
Рештево, Кијевача, Бић, Лиса стена – Гусиње, Црни врх – Љесковац, Прибој – Прибојска
бања, Вучја – Козомор – Вран, Црни врх – Гола брда, Босање, Јасеново – Божетићи, Пландиште, Златар I, Златар II Гусиње – Суви До, Шербетовац, Савин лакат, Црни врх – Камена
гора, Рађеновац – Стругови, Власан – Бијелобабе, Јадовник – Дервента, Дубочица и Лиса –
Јасен;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Нова Варош, Пријепоље и Прибој;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина Нова Варош, Пријепоље и Прибој;
4) шуме сопственика на територијама општина Нова Варош, Пријепоље и Прибој.
16. Подрињско-колубарско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Торничка Бобија, Немић – Баурић,
Мачков камен, Западна Борања, Источна Борања, Гучево, Троноша, Мишковац – Јежур, Томањска планина, Иверак, Цер – Видојевица, Дринско-Савске аде, Маљен I, Маљен II, Јеље –
Маглеш, Медведник – Јабланик – Повлен, Подгорина – Вис, Јаутина и Рајац – Пештан;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама градова Шабац, Лозница и Ваљево, општина: Владимирци, Богатић,
Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац и Уб и градске општине Лазаревац града Београда;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама градова Шабац, Лозница и Ваљево и општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб и Коцељева,
као и шуме на територијама општине Косјерић и градске општине Лазаревац града Београда,
које са шумама под 1) чине природну и географску целину;
4) шуме сопственика на територијама градова Шабац, Лозница и Ваљево и општина: Владимирци, Богатић, Крупањ, Мали Зворник, Љубовија, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб и
Коцељева, као и шуме на територији градске општине Лазаревац града Београда, које са шумама под 1) чине природну и географску целину.
17. Посавско-подунавско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Кошутњачке шуме, Губеревачке шуме,
Авала, Космај, Трешња, Грочанска ада, Драж – Вишњик – Бојчин – Церова греда – Гибавац,
Прогарска ада – Црни луг – Зидине – Дренска, Тамиш, Дунав, Рит и Липовица, Степин луг,
Кошутњак и Макиш – део Аде Циганлије – шуме уз ауто пут;
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2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама, градске општине
и град Београд, а налазе се на територији града Београда, изузев територије градске општине
Лазаревац, у комплексима шума Макиш, Кошутњак, Заштитне шуме уз аутопут Београд –
Загреб, у КО Земун и КО Нови Београд, Титов Гај, Ада Циганлија, Скељанска Ада и Форланди уз леву обалу реке Саве у КО Земун;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територији града Београда, изузев територије градске општине Лазаревац;
4) шуме сопственика на територији града Београда изузев територије градске општине Лазаревац.
18. Сремско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Драгановци – Лопадин – Дубраве –
Кабларовац – Ђепуш, Непречава – Варош – Лазарица, Блата – Малованци, Рашковица –
Смогвица, Винична – Жеравинац – Пук, Рађеновци – Нови, Радинска – Врањак, Кућине –
Накло – Кљештавица, Смогва – Грабова Греда, Варадин – Жупања, Вратична – Црет – Царевина, Банов Брод – Мартиначки полој – Засавица – Стара Рача, Добреч – Вукодер – Дебељак
– Галовача, Сењајске баре II – Каракуша, Грабовачко-Витојевачко острво – Витојевачки атар,
Барадинци – Павлака – Вучковац, Сењајске баре I – Крстац, Јалија – Легет – Турјан, Висока
шума – Лошинци, Матијевица – Кадионица, Купинске греде, Јасенска Белило, Купински
кут, Чењин – Обрешке ширине, Крчединска ада, газдинска јединица Балиша, која се налази
на територији општине Шид и КО Моловин;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин, Ириг, Рума,
Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци;
4) шуме сопственика на територијама града Сремска Митровица и општина: Шид, Беочин,
Ириг, Рума, Пећинци, Стара Пазова, Инђија и Сремски Карловци.
19. Банатско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Горње Потисје, Доње Потисје,
Мужљански Рит, Горње Потамишје, Доње Потамишје, Доње Подунавље, СПР Делиблатски
песак, Вршачки брег, Карловачке шуме, Мајур, Думача и Мали рит;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока,
Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар, Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац;
4) шуме сопственика на територијама градова Зрењанин и Панчево и општина: Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ, Пландиште, Алибунар,
Ковачица, Опово, Ковин, Бела Црква и Вршац.
20. Севернобачко шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Суботичке шуме, Потиске шуме, Карапанџа, Колут – Козара, Моношторске шуме, Заштићене шуме Апатина, Апатински рит, Камариште, Дорословачка шума и Брањевина;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада;
4) шуме сопственика на територијама градова Сомбор и Суботица и општина: Апатин, Оџаци, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Кањижа, Сента и Ада.
21. Јужнобачко шумско подручје
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1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Тополик, Шајкашка, Камењар, Дунавске аде, Плавањске шуме, Бођанска шума, Церик, Ристовача, Паланачке аде – Чипски Полој,
Багремара и Каћка шума;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Нови Сад и општина: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, Жабаљ и Тител;
4) шуме сопственика на територијама града Нови Сад и општина: Бач, Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Врбас, Србобран, Бечеј, Темерин, Жабаљ и Тител.
22. Поморавско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Веља Глава – Копињак – Црни Камен,
Шаваринка, Говедарница, Вељи врх – Крива река, Жеговац – Зелени врх и Гушица;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Косовска Каменица, Гњилане и Витина;
3) комплет државних шума Копиљача у КО Копиљача општина Витина;
4) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина: Косовска Каменица, Гњилане и Витина;
5) шуме сопственика на територијама општина: Косовска Каменица, Гњилане и Витина.
23. Неродимско-лепеначко шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Неродимско-језерачке шуме, Топило –
деветак, Шара, Штрбачко-готовушке шуме, Врбештичко-коштањевачке шуме, Буковик, Бодошњак – Динарица, Бела Вода и Битињско-сушичке шуме;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Урошевац, Качаник, Штрпце и Штимље;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина: Урошевац, Качаник, Штрпце и Штимље;
4) шуме сопственика на територијама општина: Урошевац, Качаник, Штрпце и Штимље.
24. Шарско-подримско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Шар планина, Коџа – Балкан, Коритник, Паштрик, Коритник II, Борски честак – Јелак, Црнољевско-Бирачке шуме, Букоглава –
Мушотишке шуме и Ораховац – Милановац планина;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Призрен, Сува Река, Гора и Ораховац;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина: Призрен, Сува Река, Гора и Ораховац;
4) шуме сопственика на територијама општина: Призрен, Сува Река, Гора и Ораховац.
25. Проклетијско-бистричко шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Хајла, Копривник, Жљеб, Дубочак,
Лоћанско-Дечанске шуме, Кожњар – Рашки До, Јуничке планине, Плеће – Ћелије, Стреочке
планине, Паштрик II, Ћерет, Маја глава, Душкаја, Кореник – Беле воде, Радуша и шуме шумског газдинства Клина;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Пећ, Дечани, Ђаковица, Исток и Клина;
3) шуме у државној (друштвеној) својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а налазе се на територијама општина: Пећ, Дечани, Ђаковица, Исток и Клина;
4) шуме сопственика на територијама општина: Пећ, Дечани, Ђаковица, Исток и Клина.
26. Ибарско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Мокра Планина – Оклачка Глава, Копаоник – Шаља, Денковац, Добро брдо – Локве, Брдија – Летине, Гњежданске планине, Јарик – Бело брдо, Шаторице – Мала Река, Дубочак и Столови;
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2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама општина: Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама општина: Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић;
4) шуме сопственика на територијама општина: Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и
Лепосавић.
27. Косовско шумско подручје
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Зебиначка бара – Црни поток – Суљевић чука, Чичавица, Букоглава – Слаковац, Дреничке шуме, Липљанске шуме, Малишевске
шуме, Србица – Чичавица, Мургула – Беласица, Попово – Лапаштица, Липовица и Туручица;
2) неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање шумама и општине, а налазе се на територијама града Приштина и општина: Вучитрн, Глоговац, Липљан, Србица,
Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и Обилић;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територијама града Приштина и општина: Вучитрн, Глоговац, Липљан, Србица,
Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и Обилић;
4) шуме сопственика на територијама општина: Приштина, Вучитрн, Глоговац, Липљан,
Србица, Подујево, Косово Поље, Ново Брдо и Обилић.
28. Национални парк „Тара”
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Црни врх, Звезда, Тара, Мелиоративно
заштитне шуме Рача и Комуналне шуме;
2) шуме сопственика на територији Националног парка, општина Бајина Башта;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територији Националног парка.
29. Национални парк „Копаоник”
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Брзећка река, Барска река, Самоковска
река и Гобељска река;
2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина Рашка и Брус;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територији Националног парка.
30. Национални парк „Ђердап”
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Лева река, Кожица, Десна река, Чезава,
Бољетинска река, Златица, Пецка бара, Бољетинка, Поречка река, Црни врх, Штрбачко корито и Ђердап;
2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина Кладово, Мајданпек и Голубац;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територији Националног парка.
31. Национални парк „Фрушка гора”
1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Стражилово – Парагово, Чортановачке
шуме, Врдник – Моринтово, Поповица – Мајдан – Змајевац, Катанске Ливаде – Осовље,
Андревље – Тестера – Хајдучки брег, Шуљамачка главица – Краљевац, Равне, Биклав, Јанок,
Гвоздењак – Лице, Ворово – Липовача – Шидско церије и Полој;
2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина Нови Сад, Шид,
Рума, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Ириг, Инђија, Беочин и Бачка Паланка;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територији Националног парка.
32. Национални парк „Шар планина”
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1) државне шуме обухваћене газдинским јединицама: Шара, Штрбачко-Готовушке шуме,
Врбештичко – Беревачке шуме, Шар шланина, Коџа Балкан, Букова глава – Мушутишке
шуме и Буковик;
2) шуме сопственика на територији Националног парка, делови општина Призрен, Штрпце,
Качаник и Сува река;
3) шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, а
налазе се на територији Националног парка.

21. Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о институционалном
оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе
Службени гласник Републике Србије, Међународни уговори, број 5 од 9. јуна 2010.

Преамбула
Савети министара Републике Албаније и Босне и Херцеговине, и Владе Републике Бугарске, Републике Хрватске, Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе,
Румуније, Републике Србије, Републике Словеније и Републике Турске, у даљем тексту:
Стране Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион југоисточне Европе („Стране DPPI SEE”) ,
Препознајући потребу за даљим јачањем регионалне сарадње и регионалног договора у
области управљања у случају катастрофа (изградња капацитета, метода и пракси) као
суштинску;
Поново потврђујући своја опредељења изражена у Меморандуму о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа који
су потписале Владе Републике Албаније, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, Румуније и Републике Словеније у
Загребу, 24. септембра 2007. године, и Владе Босне и Херцеговине и Републике Турске у
Софији, 8. априла 2008. године као и Република Србија у Сарајеву, 7. априла 2009. године, који престаје да важи 1. јануара 2014. године;
Признајући успешну сарадњу између Страна Иницијативе за превенцију и спремност у
случају катастрофа за регион југоисточне Европе као институционални оквир у регионалном власништву југоисточне Европе са циљем унапређења и јачања могућности и
капацитета за превенцију и спремност у случају природних и људским фактором изазваних катастрофа;
Споразумеле су се како следи:
I. Општи и посебни циљеви DPPI SEE Члан 1.
Главни циљеви Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион
југоисточне Европе су да допринесе изградњи институционалних капацитета организација за управљање у катастрофама како би се побољшала превенција и спремност у случају катастрофа у земљама региона Југоисточне Европе (у даљем тексту ЈИЕ) и то на
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следеће начине: као регионална мрежа и консултант у превенцији и спремности на природне и људским фактором изазване катастрофе у региону ЈИЕ;
унапређујући сарадњу између Страна DPPI SEE у светлу проширења ЕУ и процеса евроатлантских интеграција;
в) подржавајући земље у региону ЈИЕ у њиховим настојањима да даље развијају превенцију и спремност у случају катастрофа кроз заједнички приступ и сарадњу са свим релевантним међународним организацијама и телима, а нарочито Механизмом ЕУ за цивилну заштиту;
г) јачајући и унапређујући билатералну и мултилатералну сарадњу, омогућавајући лакшу размену информација у области превенције и спремности у случају катастрофа на
свим нивоима између националних органа надлежних за управљање у случају
катастрофа и других релевантних институција у региону ЈИЕ, у складу са националним
прописима о размени информација;
препознајући и размењујући стечена знања и најбоље праксе.
II. Управљачка и координациона структура DPPI SEE
Члан 2.
Регионални састанак DPPI SEE
Регионални састанак DPPI SEE је управљачки форум/тело које доноси одлуке а чине га
руководиоци органа Страна DPPI SEE надлежних за управљање у случају катастрофа
којима подршку пружају други релевантни органи/министарства надлежна за спремност, превенцију и управљање у случају катастрофа.
Регионални састанак DPPI SEE пружа оквир за политику DPPI SEE и служи као платформа за интерне консултације и препоруке које се прослеђују одговарајућим националним органима како би се олакшао процес доношења одлука у оквиру националних
влада.
Регионални састанак DPPI SEE негује повезивање и сарадњу са међународним партнерима и актерима, размену информација, искустава, стечених знања и најбољих пракси у
домену превенције, спремности и реаговања у случају катастрофа и решава питања од
заједничког интереса.
Регионалном састанку DPPI SEE присуствују Стране DPPI SEE. Уколико су позвани, на
Регионалним састанцима DPPI SEE могу учествовати и чланови Саветодавног одбора
DPPI SEE и Партнери DPPI SEE.
Председавање Регионалним састанком DPPI SEE се мења сваке године између Страна
DPPI SEE по абецедном реду.
Регионални састанак DPPI SEE доноси одлуке консензусом о следећим питањима:
измене и допуне Меморандума о разумевању; седиште и састав Секретаријата DPPI SEE;
захтеви у складу са чланом 13. овог меморандума о разумевању; усвајање Правилника
ораду и Правилника о управљању финансијама; усвајање годишњег плана рада и буџета;
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одобравање Извештаја о спровођењу годишњег плана рада и годишњег финансијског
извештаја; пројекти који се финансирају из буџета DPPI SEE.
Регионални састанак DPPI SEE састаје се два пута годишње. Ванредне седнице могу бити
заказане на иницијативу председавајућег DPPI SEE и уз консензус свих Страна DPPI
SEE.
Регионални састанак DPPI SEE усваја Правилник о раду и друге интерне прописе који
регулишу рад органа и структура DPPI SEE укључујући Секретаријат DPPI SEE.
Члан 3.
Саветодавни одбор DPPI SEE (СО DPPI SEE)
Саветодавни одбор DPPI SEE чине експерти са знањем у струци који представљају међународне партнере DPPI SEE, а које позива председавајући DPPI SEE. Саветодавно тело
DPPI SEE даје савете о предложеним и планираним пројектима и активностима и
доприноси континуитету релевантних политика.
Не постоји формално право гласа; одлуке се доносе консензусом.
Члан 4.
Радне групе DPPI SEE (РГ DPPI SEE)
Регионални састанак DPPI SEE може да оснује Радне групе DPPI SEE као техничка тела
која састављају конкретне пројекте DPPI SEE и пружају им подршку. Радним групама
DPPI SEE председава земља региона ЈИЕ на неформалној основи уз учешће националних и међународних стручњака. Радне групе DPPI SEE подносе извештаје Регионалном
састанку DPPI SEE, а подршку им пружа Секретаријат DPPI SEE.
Механизам ТРОЈКЕ

Члан 5.

Механизам Тројке (у даљем тексту: Тројка) чине актуелни председавајући DPPI SEE и
представници претходног и следећег председавања DPPI SEE.
Улога Тројке је да обезбеди стратешку координацију и планирање активности DPPI SEE.
Састанци Тројке се одржавају два пута годишње у наставку регионалних састанака. Актуелни председавајући DPPI SEE, у координацији са друге две чланице Тројке, одређује
датум, место и дневни ред састанка.
Партнери, односно донатори DPPI SEE

Члан 6.

Заинтересоване државе и међународне организације/институције могу да постану партнери, односно донатори DPPI SEE и да учествују у активностима DPPI SEE тако што ће
обавестити председавајућег DPPI SEE или шефа Секретаријата DPPI SEE или тако што
ће изразити заинтересованост на Регионалном састанку DPPI SEE.
Трошкове учешћа сноси сâм партнер DPPI SEE користећи сопствене финансијске и људске ресурсе.
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III. УПРАВЉАЊЕ DPPI SEE
Секретаријат DPPI SEE
Члан 7. Седиште
Седиште Секретаријата DPPI SEE је у Сарајеву, у Босни и Херцеговини (у даљем тексту:
земља домаћин). Секретаријат DPPI SEE има правну способност неопходну за обављање
својих функција.
Земља домаћин обезбеђује простор и сноси оперативне трошкове Секретаријата DPPI
SEE, осим ако се другачије не договори. Правна способност, привилегије и имунитети
Секретаријата DPPI SEE дефинисаће се Споразумом о земљи домаћину који ће закључити земља домаћин и Стране DPPI SEE.
Седиште Секретаријата DPPI SEE може се променити на основу одлуке Регионалног
састанка DPPI SEE донете консензусом.
Члан 8.
Структура и функције
Административна структура/структура за пружање подршке раду DPPI SEE и председавајућем DPPI SEE је Секретаријат DPPI SEE.
Секретаријат DPPI SEE чине шеф Секретаријата DPPI SEE и помоћник за административно-финансијске послове. Мандат особља Секретаријата DPPI SEE је три године уз
могућност продужења мандата за још годину дана.
Члан 9. Извештаји
Секретаријат DPPI SEE ради према смерницама председавајућег DPPI SEE и подноси
извештај Регионалном састанку DPPI SEE о својим активностима и расходима. Председавајући DPPI SEE може затражити и додатне извештаје (описне и финансијске).
Извештаји се састављају у складу са Правилником о раду и Правилником о управљању
финансијама.
IV. БУЏЕТ И ФИНАНСИРАЊЕ DPPI SEE
Буџет

Члан 10.

Буџет DPPI SEE се састоји од годишњих контрибуција Страна DPPI SEE.
На основу годишњег плана рада DPPI SEE, Секретаријат DPPI SEE саставља буџет који се
подноси на одобрење Регионалном састанку DPPI SEE током његовог јесењег заседања.
Секретаријат DPPI SEE такође саставља додатне планове рада и буџете за пројекте, што
се може реализовати уз помоћ партнерâ DPPI SEE.
Партнери DPPI SEE који доприносе буџету за пројекте DPPI SEE могу тражити посебне
ревизорске извештаје.
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Члан 11.

Финансирање

Активности DPPI SEE се финансирају из буџета DPPI SEE а могу их додатно финансирати стране/партнери/донатори DPPI SEE.
Стране DPPI SEE су сагласне да ће уложити разумне напоре да обезбеде кадровска,
техничка и финансијска средства потребна за одрживо функционисање DPPI SEE и
Секретаријата DPPI SEE.
Годишња финансијска контрибуција за DPPI SEE сваке Стране DPPI SEE износи најмање 25. 000,00 евра, а уплаћује се до краја месеца априла сваке године.
Доцња Стране DPPI SEE у плаћању годишње контрибуције одмах доводи до привремене
обуставе права доношења одлука и покривања трошкова учешћа у било којој активности
DPPI SEE из буџета DPPI SEE док се не изврши уплата.
Стране DPPI SEE које учествују у било ком пројекту такође су сагласне да ће обезбедити
контрибуције које одговарају финансијској подршци коју обезбеђују партнери DPPI SEE,
на основу међусобног договора, за израду и спровођење пројеката.
Финансијско управљање буџетом и извештавање врше се у складу са Правилником о
управљању финансијама које је усвојио Регионални састанак DPPI SEE.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Измене и допуне
Овај меморандум о разумевању може се мењати и допуњавати писаним путем уз сагласност Страна DPPI SEE, у складу са чланом 2, став 6 (а). Измене и допуне ступају на снагу
у складу са чланом 14. овог меморандума о разумевању.
Члан 13. Приступање
Регионални састанак DPPI SEE консензусом одлучује о захтеву неке стране да приступи
овом меморандуму о разумевању и постане Страна DPPI SEE.
Ступање на снагу

Члан 14.

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу првог дана месеца који следи након месеца у којем Министарство спољних послова Босне и Херцеговине прими шесто обавештење Страна
DPPI SEE о испуњењу својих интерних предуслова неопходних за његово ступање на
снагу.
За било коју Страну DPPI SEE која након депоновања шестог обавештења у складу са
ставом 1. овог члана обавести Министарство спољних послова Босне и Херцеговине о
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испуњењу својих интерних процедура неопходних за ступање на снагу овог меморандума о разумевању, исти ступа на снагу на дан обавештавања депозитара.
Након потписивања, оригинални примерак овог меморандума о разумевању депонује се
при Савету министара Босне и Херцеговине које ће поступати као депозитар. Депозитар
ће Странама DPPI SEE потписницама Меморандума о разумевању и Секретаријату
доставити прописно оверене копије Меморандума.
Овај меморандум о разумевању се примењује оквирно од датума потписивања, осим ако
нека Страна DPPI SEE изјави приликом потписивања Меморандума о разумевању да
њени интерни законски предуслови не дозвољавају такву оквирну примену. За ту Страну
DPPI SEE Меморандум о разумевању ступа на снагу на дан обавештавања депозитара.
Члан 15. Трајање
Овај меморандум о разумевању остаје на снази неодређено време, осим ако се Стране
DPPI SEE другачије не договоре.
Било која Страна DPPI SEE може отказати овај меморандум о разумевању слањем писаног обавештења председавајућем DPPI SEE. Отказ ступа на снагу три (3) месеца од датума пријема обавештења.
У ПОТВРДУ ТОГА доле потписани, прописно овлашћени од стране својих Влада, потписали су овај меморандум о разумевању.
Сачињено у Сарајеву, дана 28. новембра 2013. године, у једном оригиналу на енглеском
језику.
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дан
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ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ИЗ ОБЛАСТИ
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
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1. Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
Службени гласник Републике Србије, број 80 од 8. новембра 2019.
На основу члана 17. став 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, брoj 87/18), Министар унутрашњих послова доноси Упутство о Методологији израде и садржају процене ризика од
катастрофа и плана заштите и спасавања.
1. Овим упутством прописује се Методологија израде и садржај процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања свих субјеката који имају обавезу израде тих докумената у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама.
2. Методологија из тачке 1. овог упутства одштампана је уз ово упутство и чини његов
саставни део.
3. Сви субјекти система смањења ризика од катастрофа који су донели и добили сагласност Министарства унутрашњих послова на процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања у складу са Упутством о Методологији за израду процене угрожености
од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 18/17), ускладиће наведена акта
са одредбама овог упутства у року од три године од дана добијања сагласности од стране
Министарства унутрашњих послова.
4. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о Методологији за
израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије,
број 18/17).
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-10392/19-3
У Београду, 31. октобра 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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Прилог 1
Методологија израде и садржај процене ризика од катастрофа и плана заштите и
спасавања
ДЕО I
Методологијa за израду и садржај процене ризика од катастрофа
Сврха: Методологија се доноси ради утврђивања јединствених мерила за израду
Процене ризика од катастрофа (у даљем тексту: Процена), повећања квалитета и упоредивости података као и унапређивањa база података о ризицима од елементарних непогода и других несрећа на подручју Републике Србије.
Циљ Методологије је израда Процене ризика од катастрофа.
Нивои израде: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредна друштва и друга
правна лица у складу са законом.
Садржај Процене: увод, општи део, посебан део и закључак.

Графикон 1. Процес процене ризика у оквиру управљања ризицима
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На графикону бр. 1. приказан је целокупан процес израде Процене почев од уводних радњи којима се доноси одлука око учесника, начина израде и одређивања
опасности за које ће се радити процена па све до праћења стања на територији и
вршења одређених измена односно ажурирања Процене након њеног доношења.
Објашњење свих параметара из графикона даје се у наредном тексту.
1) Процес израде Процене: Проценом ризика идентификују се извори могућег
угрожавања, сагледавају могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и
задатака заштите и спасавања од катастрофа (елементарних непогода и техничкотехнолошких несрећа).
2) Комуникација и консултацијa је континуиран и интерактиван процес који носилац израде Процене спроводи да би обезбедио и поделио добијене информације и
укључио у дијалог заинтересоване стране у вези са управљањем ризиком. Наиме, пре
почетка процеса израде Процене, орган који је задужен да буде носилац израде овог
документа врши окупљање и информисање свих субјеката који треба да учествују у
изради овог документа. У том процесу се идентификују учесници, одређују задаци и
врши прелиминирна идентификација опасности које могу угрозити територију за
коју се ради Процена.
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације као координатор и
носилац израде Националне процене, врши потребне припреме и консултације са
министарствима, посебним организацијама, научним и високообразовним установама у циљу информисања о обавезама које проистичу из закона.
Поступак за израду Процене аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе је
сличан изради Националне Процене. Такође се врши идентификација учесника
(органа, стручних служби, привредних друштава, научних и образовних установа и
појединаца) који треба да учествују у изради Процене и том приликом сваки учесник
даје своје стручно мишљење о начину израде Процене и о својој улози у том процесу.
3) Одређивање контекста је дефинисање спољашњих и унутрашњих параметара које
треба узети у обзир приликом израде сценарија у смислу представљања потенцијалних, а у исто време највећих и највероватнијих ризика. У том смислу се организују
стручни скупови и састанци (по опасностима – ризицима) на којима представници
министарстава, посебних организација и научних установа представљају могући сценарио за одређену опасност и на којима се расправља о могућим последицама по
штићене вредности. На овај начин се долази до неопходног мишљења комплетне
струке о сваком ризику посебно, које треба да помогне Радној групи да одлучи за које
опасности ће се радити Процена.
4) Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности,
стања угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље
људи, материјална добра и животну средину. То је процес који обухвата утврђивање
(идентификацију), анализу и евалуацију ризика. Процена треба да садржи описе свих
сценарија за сваку опасност, за коју се радна група определила, затим контекст у којем су разматрани сценарији, резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице
ризика) и картографски приказ свих ризика. На крају радна група врши вредновање
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ризика, упоређивањем резултата анализе ризика, тако да се добија јасна слика да ли
је ризик прихватљив или ће се предузимати одређене мере како би се умањио.
5) Мониторинг ризика је стална провера, надзор, критичко посматрање или утврђивање статуса, како би се идентификовале очекиване или потребне промене свих параметара на којима се заснива Процена. Процена је документ који захтева стално
дограђивање и ажурирање. То се постиже на основу праћења стања на терену и евидентирања свих критичних тачака, (објеката, инсталација, корита река, постројења, и
др. ) тј. појава нових чинилаца који поспешују или изазивају одређену опасност. Такође се врши стално праћење научних и стручних достигнућа која могу бити од користи за доградњу и ажурирање Процене.
6) Утврђивање ризика (идентификација ризика) је процес проналажења, препознавања и описивања ризика. Ова фаза израде Процене се реализује тако што радна група и свака подгрупа разматрају све сценарије и дефинишу које врсте ризика постоје,
где се могу појавити, због чега се јављају и да ли могу да изазову последице по штићене вредности.
7) Анализа ризика је процес разумевања природе ризика и одређивања нивоа ризика.
Анализа се врши након идентификације ризика како би се одредиле вероватноћа и
последице по штићене вредности.
8) Евалуација ризика је процес упоређивања резултата анализе ризика са критеријумима ризика, да би се утврдило да ли се ризик и/или његова величина може толерисати.
9) Поступање са ризиком (третман ризика) је процес који се спроводи да се модификује – редукује ризик. У том смислу се врши потребна анализа о предузимању мера за
умањење или уклањање ризика који може угрозити или оставити одређене последице по штићене вредности, као и о потреби подизања капацитета за реаговање.
А) Процена ризика од катастрофа Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
Општи део
Процена ризика од катастрофа Републике Србије, аутономне покрајине и јединице
локалне самоуправе у Општем делу садржи податке: Положај и карактеристике територије и Критичну инфраструктуру.
1. Положај и карактеристике територије
Општи део који се односи на положај и карактеристике територије за коју се израђује
Процена, садржи следеће податке:
1) Географски положај
2) Хидрографске карактеристике
3) Метеоролошко-климатске карактеристике
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4) Демографске карактеристике (број становника, полна структура, старосна
структура, лица са инвалидитетом)
5) Пољопривреда (земљишна површина по намени коришћења и структура власништва, производња ратарских и повртарских култура, сточарска производња)
6) Материјална и културна добра и заштићена природна добра.
Напомена: Напред наведене податке презентовати на сажет и концизан начин,
без навођења беспотребних података и непотребног оптерећивања документа подацима који не користе у анализи и процени ризика.
2. Критична инфраструктура
Критичну инфраструктуру чине системи, мреже, објекти или њихови делови, чији
прекид функционисања или прекид испоруке роба односно услуга може имати
озбиљне последице на националну безбедност, здравље и животе људи, имовину,
животну средину, безбедност грађана, економску стабилност, односно угрозити
функционисање Републике Србије.
1) Eнергетску инфраструктуру чине: термо и хидро електране, термоелектране –
топлане и други објекти за производњу електричне енергије, као и електроенергетски водови, далеководи и трансформаторске станице; објекти за производњу електричне енергије из обновљивих извора; високе бране и акумулације напуњене
водом; објекти за производњу и прераду нафте и гаса, производњу биогорива и биотечности.
2) Саобраћајну инфраструктуру чине: друмски, железнички, ваздушни саобраћај (ауто-пут, државни путеви I и II реда; категорисани и некатегорисани путеви, мостови,
тунели, надвожњаци и аутобуске станице; железничка мрежа, железничке станице;
аеродроми), речни пловни путеви, луке и гранични прелази.
3) Водопривредну инфраструктуру чине: изграђени системи активне и пасивне заштите на водотоковима I и II реда; снабдевање водом – међурегионални и регионални
објекти водоснабдевања, постројења за припрему воде за пиће; регулациони радови
за заштиту од великих вода градских подручја и руралних површина; хидрограђевински објекти на пловним путевима; пловни канали и бродске преводнице, који
нису у саставу хидроенергетског система.
4) Снабдевање храном: погони и капацитети за производњу хране, складишта прехрамбених производа (силоси, хладњаче... ), објекти и средства за дистрибуцију.
5) Здравствену критичну инфраструктуру чине: објекти на примарном нивоу (домови
здравља, болнице, апотеке, заводи); објекти на секундарном нивоу (болница – општа
и специјална); објекти на терцијарном нивоу (клиника, институт, клиничкоболнички центар, клинички центар) и здравствена делатност која се обавља на вишем нивоу (заводи).
6) Финансије: банкарство, берзе, инвестиције и систем осигурања.
7) Телекомуникациону и информациону критичну инфраструктуру чине: објекти
система и средства електронских комуникација, који су међународног и магистрал-
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ног значаја; пренос података; информациони системи; пружање аудио и аудиовизуелних медијских услуга.
8) Заштита животне средине: производња и складиштење опасних материја (хемијске материје, биолошки материјали, радиолошки материјали, нуклеарни материјали
као и депоније).
9) Функционисање органа државне управе и хитних служби (полиција, хитна медицинска помоћ, ватрогасно-спасилачке јединице и др. ).
10) Наука и образовање: установе науке и образовања, њихови објекти, људски и материјални ресурси.
Посебни део
1. Идентификација опасности од катастрофа (елементарне непогоде и техничкотехнолошке несреће)
Идентификација опасности се врши за целу територију за коју се ради Процена ризика од катастрофа. Од идентификованих опасности извршити избор опасности (појединачне или појединачних опасности из групе опасности), за коју ће се израдити
сценарио.
За опис изабране опасности, користити предвиђене параметре у обиму којим се стиче
јасна слика о вероватноћи појављивања и последицама:
1) Земљотреси: постојање система за идентификацију, обавештавање и евиденције;
густина насељености и величина животињског фонда; морфологија и састав земљишта; сеизмолошке карте; сеизмичке карактеристике терена; мере заштите у урбанистичким плановима и градњи; квалитет градње; учесталост, интензитети и епицентри потреса; могуће последице (број угроженог становништва, оштећења и уништења материјалних и културних добара, угроженост животне средине-ваздух, земљиште, вода, биљни и животињски свет, психолошки ефекти и могућа повређивања,
оштећење инфраструктуре); могућност генерисања других опасности и др.
2) Одрони, клизишта и ерозије: приказати величину активираног процеса (површина
терена захваћена клизањем, слегањем и ерозијом, запремина масе у покрету); очекивани степен негативних последица од деловања одређеног геолошког процеса на
одређеном простору и у одређеном времену по природу, материјална добра и људе;
параметри и карактер одрона, клизишта и ерозивног подручја; површина и карактеристике угроженог подручја; густина насељености; густина инфраструктурних и привредних објеката, могућност генерисања других опасности и др.
3) Поплаве: карте водног подручја погодне размере, са границама речних сливова и
под-сливова, приказом топографије и хидролошких показатеља; начина коришћења
земљишта; опис историјских поплава које су имале значајне штетне утицаје на људско здравље, животну средину, културно наслеђе и привредну активност; карактеристике поплаве, укључујући досезање поплавног таласа, правце течења и процену
штетних утицаја које су произвеле, уколико још увек постоји могућност појаве слич-
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них догађаја у будућности; изграђеност система заштите од поплаве; густина насељености; величина животињског фонда; опис значајних историјских поплава које својим понављањем могу изазвати значајне штете; процену могућих штетних последица
будућих поплава на људско здравље, животну средину, културно наслеђе и привредну активност, узимајући у обзир што више чињеница као што су топографија, положај водотока, опште хидролошке и геоморфолошке карактеристике, са плавним
подручјима као природним ретензијама; ефикасност изграђених објеката за заштиту
од поплава; слабе тачке у систему заштите од штетног дејства вода на водотоковима
првог и другог реда; положај насељених области; подручја привредних активности;
дугорочни развој укључујући утицаје климатских промена на појаву поплава; могућност генерисања других опасности и др.
4) Екстремне временске појаве (велика количина падавина; град; олујни ветар;
снежне мећаве, наноси и поледица; топли талас; хладни талас; суша): статистички
приказ појава за последњих 30 година и приказ последица за последњих десет година, које су битно промениле свакодневно функционисање (прекид снабдевања виталним производима, прекид снабдевања електричном енергијом, прекид саобраћаја, онемогућавање пружања хитне медицинске помоћи и сл. ) и могући утицаји на
пољопривреду, здравље људи и животиња; могућност генерисања других опасности и
др.
5) Недостатак воде за пиће (квалитативан и квантитативан):
квалитативан – да ли корисници обезбеђују информације о ризицима од негативних
утицаја недостатка воде за пиће на људско здравље; да ли се врши систематска контрола квалитета воде од стране надлежних санитарних органа; квантитативан – расположивост водом за пиће одговарајућег броја корисника; могућност генерисања
других опасности и др.
6) Епидемије и пандемије: угроженост подручја епидемијама које настају као последица санитарно-хигијенских услова и инфраструктуре територије – анализирати са
аспекта постојања различитих врста епидемија; могуће последице засновати на проценама надлежних здравствених, санитарних, ветеринарских, агрономских и других
служби и институција које су у оквиру својих редовних делатности надлежне за реаговање у случајевима епидемиолошких и санитарних опасности; могућност генерисања других опасности и др.
7) Биљне болести: врста угрожених биљака и карактеристика болести (извора, развоја, преношења и ширења); површине и карактеристика угроженог подручја; могуће
последице засновати на проценама надлежних институција; могућност генерисања
других опасности и др.
8) Болести животиња: густина животињског фонда; број и врсте угрожених животиња и карактеристике болести; извор заразне болести; развој, преношење и ширење
болести; могућност предузимања превентивних и куративних мера; површина и карактеристике угроженог подручја; могуће последице засновати на проценама надлежних институција; изграђеност система заштите од болести животиња; могућност
генерисања других опасности и др.
9) Пожари и експлозије, пожари на отвореном: објекти I и II категорије угрожености
од пожара; списак субјеката у којима постоји опасност од пожара и експлозија; шумНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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ски комплекси (врсте шума, уређеност, проходност, начин експлоатације, величина
животињског фонда и др. ); производња и складиштење експлозивних материја и
материја које могу да формирају експлозивну атмосферу; идентификација локација
са заосталим експлозивним остацима рата (ЕОР); густина насељености; угроженост
заштићених културних и материјалних добара; могућност генерисања других опасности и др.
10) Техничко-технолошке несреће: правна лица која се баве производњом, складиштењем, транспортом и продајом опасних материја, као и количина и врста опасних
материја у постројењима и објектима; њихова удаљеност од објеката у окружењу узимајући у обзир врсту насеља, густину насељености, привредне и повредиве објекте,
културна и материјална добра и др. као и карактеристике територије укључујући
поштовање предвиђених мера заштите у урбанистичким плановима и грађењу, угроженост прекограничним ефектом.
Удеси изазвани транспортом опасних материја – могућа опасност заснива се на
стварним количинама и врстама опасних материја у транспорту; зависно од врсте и
густине транспорта односно од транспортних праваца и чворишта, као и од подручја
кроз која пролазе (насеља, пољопривредне површине, реке, језера и сл. ); истицање
опасних материја на местима посебне угрожености (продуктоводи и цевоводи); саобраћајнице које пролазе кроз места посебне угрожености (лоцирати изворишта, потоке и реке) уз потенцијалне привредне загађиваче и сл.; укључујући поштовање
предвиђених мера заштите у урбанистичким плановима и грађењу.
Несреће изазване у друмском, ваздушном, речном и железничком саобраћају Несреће изазване застојем рада жичара за транспорт људи
Опасност од рушења брана (хидроакумулације, пепелишта и јаловишта), могуће
последице по становништво и материјална добра на правцу кретања водног таласа.
Могућност генерисања других опасности и др.
11) Нуклеарни и радиолошки акциденти:
Процена за ову врсту опасности се израђује искључиво на нивоу Републике Србије.
Стање нуклеарних објеката као и објеката за заштиту од нуклеарних и/или радијационих акцидената на територији; особине радиоактивних материја које настају у акциденту; могућност радиоактивне контаминације људи, животиња, воде, ваздуха, земљишта, пољопривредних површина засејаних пољопривредним културама, угроженост прекограничним ефектом, уобичајене врсте несрећа које се догађају (са испуштањем у атмосферу, испуштањем у површинске воде, водотокове, језера, испуштање у
тло, односно у подземне воде, као и присуство радиоактивног отпада); поштовање
предвиђених мера заштите у урбанистичким плановима и грађењу; могућност генерисања других опасности и др.
12) Опасност од терористичког напада посматра се кроз процену последица од
тероризма. Израђује се на нивоу Републике Србије. Израђују је надлежне службе безбедности у сарадњи са Министарством одбране и Министарством унутрашњих
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послова. Овај део Процене има ознаку поверљивости и није јавно доступан. На основу израђене Процене ради се План отклањања последица од терористичког напада.
2. Смернице за израду сценарија
Израда Сценарија за било коју опасност, представља процес који окупља (обједињује) све стручне ресурсе из одређених области, који својим ангажовањем дају
стручни допринос на изради квалитетног и објективног Сценарија.
Сценариo представља опис:
1) нежељених догађаја (једног или више повезаних догађаја различитог карактера) за сваку опасност, а који има последице на живот и здравље људи, економију/екологију, друштвену стабилност;
2) свега што производи описане нежељене догађаје, а састоји се од свих радњи и
збивања пре и после настанка нежељеног догађаја;
3) околности у којима нежељени догађаји настају, степена рањивости и отпорности становништва, објеката и других садржаја у простору или друштву у размерама
релевантним за разматрање последица догађаја по штићене вредности (живот и
здравље људи, економију/екологију и друштвену стабилност);
4) детаљан опис сваке последице по штићене вредности;
Сценариo се израђује за две врсте догађаја, и то:
1) највероватнији нежељени догађај
2) нежељени догађаj са најтежим могућим последицама.
Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се поуздано зна да се често јавља,
затим да услови у којима настаје погодују његовој појави и да је реално очекивати да
може на одређеном простору угрозити животе и здравље људи и направити материјалне штете.
Нежељени догађаj са најтежим могућим последицама је догађај који се ретко појављује на одређеном простору, а у случају његовог настанка има такав интензитет чије
последице су озбиљне или катастрофалне по поједине штићене вредности.
Сценарио мора задовољавати следеће услове:
1) бити вероватан, поткрепљен чињеницама, које говоре да се стварно могу догодити;
2) описивати последице нежељених догађаја, које имају утицај на минимално
две штићене вредности;
3) бити постављен у време и услове који одговарају реалној ситуацији;
4) да догађаји буду описани детаљно, како би добијени укупан ниво ризика дао
смернице за третман ризика;
5) да се узме у обзир расположивост капацитета субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа.
Предуслови за избор сценарија су:
1) вероватноћа догађаја и
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2) тежине последица.
Обавезни садржај сценарија, приказати на начин како је предвиђено Табелом 1.

Опасност

Табела 1. Садржај сценарија
Општа питања
• Назив опасности
• Опис опасности
• Место догађаја?

Појављивање
Просторна
ди• Захваћена површина?
мензија
Интензитет
• Интензитет догађаја?
• Време појављивања? (доба дана, дан, месец и година)
Време
• Узрок уколико је познат?
Ток
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Трајање
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Рана најава
• Да ли је догађај очекиван?
• Да ли је становништво припремљено?
Припремљеност
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Штићене
Приказ утицаја замишљеног сценарија
вредности
Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија:
- мртви...........................................................
- повређени...................................................
- оболели.......................................................
Живот
- евакуисани..................................................
и здравље људи
- расељени – остали без стана/куће............
- збринути.....................................................
- склоњени....................................................
Укупно...........................................................
Укупна материјална штета по економију и
Утицај
екологију, трошкови:
Утицај
- здравственог збрињавања и лечења.........
- свих непосредних хитних мера (обнове
зграда, јавног превоза и др. ).......................
Економија/екологија
- прекида привредних активности..............
- еколошке обнове........................................
- вредности исплаћених премија
осигурања.....................................................
Укупно...........................................................
1. Укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, трошкови на:
Друштвена стабил- Енергетици.................................................
ност
- Саобраћају..................................................
- Водопривреди............................................
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-...
-...
-...
Укупно...........................................................
2 Укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног
друштвеног значаја, трошкови на:
- Објекти културне баштине........................
- Верски објекти...........................................
- Објекти јавних установа...........................
-...
-...
-...
Укупно...........................................................
Генерисање дру• Мултиризик
гих опасности
Референтни
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
инциденти
Информисање
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
јавности
3. Смернице за одређивање нивоа ризика
Смерницама се одређују критеријуми за вероватноћу догађаја, штићене вредности и
процену ефеката ризика по штићене вредности.
3. 1. Процена вероватноће догађаја
Три су различита приступа у процењивању вероватноће:
а) Вероватноћа је шанса да се нешто догоди, тј. представља меру извесности догађања, то је изражено као број између 0 и 1, где 0 представља немогућност, а 1 потпуну сигурност.
б) Учесталост је број случајева у једном датом временском интервалу.
ц) Стручна процена је одређивање вероватноће, базирано на научним сазнањима
или искуству струке.
Избор једног од наведених приступа зависи од расположивости претходних записа, базе података и стручних ресурса.
Категорија изабране вероватноће мора бити релевантна за изабрану опасност и
подручје обрађено сценаријем.
Приликом израде сценарија, нагласити начин избора вероватноће.
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Табела 2. Исказивање вероватноће
Категорија Вероватноћа или учесталост
(а) Вероватно(ц) Стручна проце(б) Учесталост
Одабрано
ћа
на
1 догађај у 100 година и
1
< 1%
Занемарљива
ређе
2
1–5%
1 догађај у 20 до 100 година
Мала
3
6–50%
1 догађај у 2 до 20 година
Средња
4
51–98%
1 догађај у 1 до 2 године
Велика
1 догађај годишње или
5
> 98%
Изразито велика
чешће
3. 2. Штићене вредности
– Живот и здравље људи;
– Економија/екологија;
– Друштвена стабилност.
3. 3. Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, економију/екологију и друштвену стабилност, а манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Последице по сваку од штићених вредности процењују се према одређеним критеријумима, који су дефинисани и разрађени у оквиру ове методологије.
3. 3. 1. Последице по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи, за национални ниво, ниво аутономних покрајина и јединица локалних самоуправа, изражавају се према критеријумима датим у
Табели 3.
Табела 3. Исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1
Минимална
<50
2
Мала
50–200
3
Умерена
201–500
4
Озбиљна
501–1500
5
Катастрофална
>1500
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3. 3. 2. Последице по економију/екологију на националном нивоу
Табела 4. Исказивање последица по економију/екологију у односу на буџет Републике Србије
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум
Одабрано
1
Минимална
до 0,01% буџета
2
Мала
од 0,01–0,1% буџета
3
Умерена
од 0,1–0,5% буџета
4
Озбиљна
од 0,5–10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 10% буџета
3. 3. 3. Последице по економију/екологију аутономне покрајине и јединице локалних самоуправа
Уважавајући чињеницу неједнаког регионалног развоја локалних самоуправа, а самим тим и изразито велике разлике у износима буџета у односу на које се врши упоређивање штета (најмањи који износи око 138. 000. 000,00 РСД и највећи који прелазе 3. 600. 000. 000,00 РСД или 1. 150. 000,00 eура – 30. 000. 000,00 eура, узимајући у обзир динарску против вредност на дан упоређивања штете), а у циљу што реалнијег добијања нивоа ризика који опредељује превентивно поступање, критеријуми
за последице по економију/екологију, предвиђени су за три нивоа развијености локалних самоуправа:
Прву категорију представљају критеријуми за упоређивање штете у односу на буџете
локалних самоуправа чији износи се крећу до 840. 000. 000,00 РСД (7. 000. 000,00
eура), узимајући у обзир динарску против вредност на дан упоређивања штете.
Табела 5. Исказивање последица по економију/екологију у односу на буџет до
840. 000. 000,00 РСД (7. 000. 000,00 eура)
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум
Одабрано
1
Минимална
од 0,1–0,5% буџета
2
Мала
од 0,6–1% буџета
3
Умерена
од 1,1–5% буџета
4
Озбиљна
од 5,1–10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 10% буџета
Другу категорију представљају критеријуми за упоређивање штете у односу на буџете
локалних самоуправа чији износи се крећу од 840. 000. 000,00 РСД до 1. 800. 000.
000,00 РСД (односно 7. 000. 000,00 до 15. 000. 000,00 eура, узимајући у обзир динарску против вредност на дан упоређивања штете).
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Табела 6. Исказивање последица по економију/екологију у односу на буџет од
840. 000. 000,00 РСД (7. 000. 000,00 eура) до 1. 800. 000. 000,00 РСД (15. 000.
000,00 eура)
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум
Одабрано
1
Минимална
од 0,1–1% буџета
2
Мала
од 1,1–3% буџета
3
Умерена
од 3,1–7% буџета
4
Озбиљна
од 7,1–10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 10% буџета
Трећу категорију представљају критеријуми за упоређивање штете у односу на буџете
локалних самоуправа чији износи прелази 1. 800. 000. 000,00 РСД (15. 000. 000,00
еура, узимајући у обзир динарску против вредност на дан упоређивања штете).
Табела 7. Исказивање последица по економију/екологију у односу на буџет преко
1. 800. 000. 000,00 РСД (15. 000. 000,00 еура)
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум
Одабрано
1
Минимална
од 0,1–2% буџета
2
Мала
од 2,1–4% буџета
3
Умерена
од 4,1–7% буџета
4
Озбиљна
од 7,1–10% буџета
5
Катастрофална
чији износ прелази 10% буџета
3. 3. 4. Последице по друштвену стабилност
Последице по друштвену стабилност – критична инфраструктура и установе/грађевине јавног друштвеног значаја, за национални ниво, ниво аутономних
покрајина и јединица локалних самоуправа, добијају се упоређивањем штета са одговајућим буџетом (у зависности од нивоа израде Процене).
Табела 8а Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на критичној инфраструктури
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на критичној
инфраструктури
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<1% буџета
2
Мала
1–3% буџета
3
Умерена
3–5% буџета
4
Озбиљна
5–10% буџета
5
Катастрофална
>10% буџета
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Табела 8б Исказивање последица по друштвену стабилност – укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
Категорија
Величина последица
Критеријум
Одабрано
1
Минимална
<0. 5% буџета
2
Мала
0. 5–1% буџета
3
Умерена
1–3% буџета
4
Озбиљна
3–5% буџета
5
Катастрофална
>5% буџета
Напомена: Ако у замишљеном сценарију нема последица по неку од штићених
вредности, не приказивати матрицу ризика за ту штићену вредност.
3. 4. Израда матрица
Резултати сценарија (последице и вероватноћа) комбинују се у матрици ризика.
Матрица ризика састоји се од две осе, осе последица и осе вероватноће. Свака оса има
пет вредности, што даје матрицу од 25 поља.
Наведених 25 поља дели се у четири категорије ризика: низак, умерени, висок и веома висок ризик.
Матрица 1. Ризик по живот и здравље

Матрица 2. Ризик по економију/екологију
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Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност – укупна материјална штета на
критичној инфраструктури

Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност – укупна материјална штета на
установама/грађевинама јавног друштвеног значаја
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Напомена: Ризик по друштвену стабилност (укупна материјална штета на критичној
инфраструктури и укупна материјална штета на установама/грађевинама јавног
друштвеног значаја) одређује се средњом вредношћу у збирној матрици 3. (Пример:
уколико је добијена средња вредност 4,4 ниво ризика је 4, а уколико је добијена
средња вредност 4,5 ниво ризика је 5).
Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б – ризик по друштвену стабилност

Матрица 4. Укупан ризик
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Напомена: Укупан ризик одређује се средњом вредношћу свих вредности ризика у
односу на живот и здравље људи-матрица 1, економију/екологију-матрица 2, друштвену стабилност-матрица 3. (Пример: уколико је добијена средња вредност 4,4 ниво
ризика је 4, а уколико је добијена средња вредност 4,5 ниво ризика је 5).
3. 5. Ниво ризика
Табела 9. Нивои и прихватљивост ризика
Веома висок
неприхватљив Веома висок и висок ниво ризика, захтевају третман
(црвена)
ризика, ради смањења на ниво прихватљивости
Висок
(поглавље 3. 7. „Третман ризика”).
неприхватљив
(наранџаста)
Умерени
Умерени ризик може да значи потребу предузимања
прихватљив
(жута)
неких радњи.
Низак
Низак ризик, може значити да се не предузима никаприхватљив
(зелена)
ква радња.
У овој фази, крајњи корисници треба да одлуче шта за њих представља веома висок,
висок, умерени или низак ризик.
Сврха вредновања ризика је припрема oснове за одлучивање о важности појединих
ризика, односно да ли ће се специфични ризик прихватити или ће се предузимати
одређене мере како би се умањио.
Након извршене анализе ризика (разумевање природе ризика и одређивања нивоа
ризика), следи евалуација ризика.
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3. 6. Одређивање комбинације ризика – мултиризик
У процесу израде процене ризика приликом описа сценарија потребно је узети у
обзир могућност мултиризика тј. да одређена опасност током свог трајања произведе
другу опасност.
На пример, земљотрес може изазвати експлозију гасовода, индустријски акцидент може изазвати пожар.
Мултиризик представља комбинацију две или више потенцијалних опасности, уколико:
1) се дешавају у исто време или се дешавају узастопно,
2) зависе једна од друге или зато што их узрокује исти догађај или догађај покретач/окидач,
3) представљају претњу истим елементима (повредивим/изложеним елементима) без хронолошке коинциденције.
Штете од мултиризика приказати структурно, а потом их сабрати са осталим штетама
по штићене вредности, (Табела 1. Садржај сценарија, у делу „Утицајˮ).
3. 7. Третман ризика
Третманом неприхватљивих ризика, односно предузимањем разноврсних планских
мера, редукује се ниво ризика на прихватљив ниво. Tретман ризика, начелно садржи:
ризик, активност, носиоца активности, време реализације, сараднике у реализацији
активности, време и начин извештавања.
Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, идентификоване потенцијалне опасности или комбинација опасности, предузимају се мере из области превентиве и реаговања:
1. превентива
1. 1. стратегије, нормативног уређења, планова
1. 2. система за рану најаву
1. 3. просторног планирања и легализације објеката
2. реаговање
2. 1. стања спремности капацитета за реаговање
2. 2. спремности капацитета ватрогасно-спасилачких јединица
2. 3. спремности капацитета јединица цивилне заштите
2. 4. базе података и подлога за потребе планирања цивилне заштите
2. 5. способност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
2. 6. стање мобилности везе
3. 8. Израда карата ризика
Након израде сваког појединачног сценарија, добијени ниво ризика приказати на
карти.
Карте омогућавају презентацију резултата матрица ризика и разумевање нивоа ризика, као и визуелизацију стања ризика, за потребе доношења адекватних одлука.
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Кроз карте ризика може се приказивати простор и просторни распоред штићених
вредности, извори ризика, зоне распростирања, објекти за заштиту и спасавање,
објекти који могу да изазову ризик и мултиризик, распоред снага за заштиту и спасавање, итд.
За потребе Процене израђују се карте ризика. Карте ризика су важан алат за приказивање ризика на целом подручју, како за сваки поједини ризик, тако и за свеукупни
ризик. Карте помажу свим учесницима укљученим у рад на Процени, олакшавају
презентацију резултата матрица ризика и разумевање нивоа ризика, као и визуелизацију стања ризика, за потребе доношења адекватних одлука.
Начине израде, мерила и остале елементе потребне за израду карата унутар географског информационог система координира Сектор за ванредне ситуације у складу с
потребама сваког појединог ризика за Национални ниво.
Као основу за приказ садржаја карте ризика, користе се следеће топографске и прегледне прегледно-топографске карте, и то:
– за ниво Републике: ПТК 1:300 000 или ПТК 1:500 000
– за ниво покрајине: ПТК 1:300 000
– за ниво општине: ТК 1:50 000 или ТК 1:100 000.
Сви нивои могу да користе топографске карте ТК 1:25 000 и ТК 1:50 000, или крупније, ради детаљнијег приказивања појединих садржаја. За означавање и приказ садржаја на картама ризика користе се опште прихваћени, прописима одређени картографски знакови и условни знакови.
Поред топографских карата, ради приказивања специфичних садржаја, могу се користити и тематске карте, чија је израда у надлежности специјализованих институција
(хидрометеоролошке, сеизмичке, и сл. ).
За приказ, означавање појединих потенцијалних опасности на картама ризика, користити знаке дате у табели 11.
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Табела 11. Основни знакови
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Закључак
Завршетком процеса израде Процене ризика и саглeдaвања резултата свих сценарија
за изабране опасности, доносилац Процене прави план приоритета свог поступања,
који је усмерен на предузимање неопходних корака за све корекције којима се
постиже елиминисање ризика или његово умањење и свођење на прихватљив ниво.
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У кратким цртама урадити коментар израђене Процене ризика у смислу изабраних –
обрађених опасности, добијених нивоа ризика, предвиђених мера третманом ризика
и приоритете у имплементацији.
Б) Процена ризика од катастрофа за привреднa друштвa и друга правна лица
Општи део
Процена ризика од катастрофа привредног друштва и правног лица у општем делу
садржи податке: опис привредног друштва и правног лица и њихову критичну
инфраструктуру.
1. Опис
1) Назив
2) Делатност
3) Подаци о седишту (општина, место, назив улице и број, број телефона, број
факса, е-мајл)
4) Описати структуру привредног друштва и другог правног лица, са организационим целинама (објектима) на начин да се јасно стекне слика о функционисању и
значају целина
5) Намена и капацитет објеката
6) Број запослених
7) Основне карактеристике окружења и повредиви објекти.
2. Критична инфраструктура
Привредно друштво и правно лице, врши идентификацију и приказ критичне
инфраструктуре у свом власништву на основу дефинисане критичне инфраструктуре
(Део А, општи део, тачка 2). Критичну инфраструктуру приказати искључиво за делове система, организационе целине или објекте, који су изабрани за израду Процене
од идентификованих опасности.
Посебни део
1. Идентификација опасности од катастрофа (елементарне непогоде и техничкотехнолошке несреће)
За опис идентификоване опасности, користити предвиђене параметре у обиму којим
се стиче јасна слика о вероватноћи појављивања и последицама (користити упутство
предвиђено у садржају ове методологије Део А, Посебни део, тачка 1, подтачке 1–12).
2. Смернице за израду сценарија
Привредна друштва и правна лица, приликом израде сценарија приказују основне
карактеристике простора на коме се налазе објекти предвиђени Проценом (географски положај, хидрографске карактеристике, метеоролошко-климатске карактеристике) и израђују сценарија која морају да одговарају сложености и намени објеката,
постројења, сложености и опасности производних процеса, како би на најбољи начин
биле сагледане могуће последице.
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Обавезни садржај сценарија, приказати на начин како је предвиђено Табелом 1.

Опасност

Табела 1. Садржај сценарија
Општа питања
• Назив опасности
• Опис опасности
• Место догађаја?

Појављивање
Просторна
ди• Захваћена површина?
мензија
Интензитет
• Интензитет догађаја?
• Време појављивања? (доба дана, дан, месец и година)
Време
• Узрок уколико је познат?
Ток
• Временски ток развоја догађаја и шта је обухваћено?
Трајање
• Трајање и навести директни утицај на штићене вредности?
Рана најава
• Да ли је догађај очекиван?
• Да ли је становништво припремљено?
Припремљеност
• Да ли су државни органи припремљени за одговор на догађај?
Штићене
Приказ утицаја замишљеног сценарија
вредности
Укупан број људи захваћених неким процесом у оквиру сценарија:
- мртви...........................................................
- повређени...................................................
Живот и здравље љу- оболели.......................................................
ди
- евакуисани..................................................
- збринути.....................................................
- склоњени....................................................
Укупно...........................................................
Укупна материјална штета по економију и
екологију, трошкови:
- здравственог збрињавања и лечења..........
Утицај
- свих непосредних хитних мера
(обнове зграда, јавног превоза и др. ).........
Економија/екологија
- прекида привредних активности..............
- еколошке обнове........................................
- вредности исплаћених премија
осигурања.....................................................
Укупно...........................................................
Укупна материјална штета на критичној
инфраструктури, трошкови:
- Енергетици.................................................
Критична инфрас- - Саобраћају..................................................
- Водопривреди............................................
труктура
-...
-...
-...
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Укупно...........................................................
Генерисање дру• Мултиризик
гих опасности
Референтни
• Да ли је у прошлости било сличних догађаја и када?
инциденти
Информисање
• Да ли постоји правовремено и прецизно информисање јавности?
јавности
3. Смернице за одређивање нивоа ризика
Смерницама се одређују критеријуми за вероватноћу догађаја, штићене вредности и
процену ефеката ризика по штићене вредности.
3. 1. Процена вероватноће догађаја
Три су различита приступа у процењивању вероватноће:
а) Вероватноћа је шанса да се нешто догоди, тј. представља меру извесности догађања, то је изражено као број између 0 и 1, где 0 представља немогућност, а 1 потпуну сигурност.
б) Учесталост је број случајева у једном датом временском интервалу.
ц) Стручна процена је одређивање вероватноће, базирано на научним сазнањима
или искуству струке.
Избор једног од наведених приступа зависи од расположивости претходних записа,
базе података и стручних ресурса.
Категорија изабране вероватноће мора бити релевантна за изабрану опасност и
подручје обрађено сценаријем.
Приликом израде сценарија, нагласити начин избора вероватноће.
Табела 2. Исказивање вероватноће
Категориjа Вероватноћа или учесталост
(а) Вероватно(ц) Стручна проце(б) Учесталост
Одабрано
ћа
на
1 догађај у 100 година и
1
< 1%
Занемарљива
ређе
2
1–5%
1 догађај у 20 до 100 година Мала
3
6–50%
1 догађај у 2 до 20 година Средња
4
51–98%
1 догађај у 1 до 2 године
Велика
1 догађај годишње или
5
> 98%
Изразито велика
чешће
3. 2. Штићене вредности
– Живот и здравље људи;
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– Економија/екологија;
– Критична инфраструктура.
3. 3. Процена последица
Последице представљају ефекат штетног догађаја по живот и здравље људи, економију/екологију и критичну инфраструктуру, а манифестују се кроз величину губитка
(штету).
Последице по сваку од штићених вредности процењују се према одређеним критеријумима, који су дефинисани и разрађени у оквиру ове методологије.
3. 3. 1. Последице по живот и здравље
Последице по живот и здравље људи, за приврена друштва и друга правна лица,
изражавају се према критеријумима датим у Табели 3.
Табела 3. Исказивање последица по живот и здравље људи
Последице по живот и здравље људи
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1
Минимална
<5
2
Мала
5–20
3
Умерена
21–50
4
Озбиљна
51–150
5
Катастрофална
>150
3. 3. 2. Последице по економију/екологију
Последице по привредна друштва и друга правна лица по економију/екологију добијају се упоређивањем штете са збиром вредности основних средстава и обртног капитала у складу са наведеним критеријумима.
Табела 4. Исказивање последица по економију/екологију
Последице по економију/екологију
Категорија Величина последица Критеријум
Одабрано
1
Минимална
од 0,1–1%
2
Мала
од 1,1–3%
3
Умерена
од 3,1–7%
4
Озбиљна
од 7,1–10%
5
Катастрофална
чији износ прелази 10%
3. 3. 3. Последице по критичну инфраструктуру
Последице по привредна друштва и друга правна лица по критичну инфраструктуру
добијају се упоређивањем штете са збиром вредности основних средстава и обртног
капитала у складу са наведеним критеријумима.
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Табела 5. Исказивање последица по критичну инфраструктуру
Последице по критичној инфраструктури
Категорија Величина последица Критеријум Одабрано
1
Минимална
<0. 5%
2
Мала
0. 5–1%
3
Умерена
1–3%
4
Озбиљна
3–5%
5
Катастрофална
>5%
Напомена: Ако у замишљеном сценарију нема последица по неку од штићених вредности, не приказивати матрицу ризика за ту штићену вредност.
3. 4. Израда матрица
Резултати сценарија (последице и вероватноћа) комбинују се у матрици ризика.
Матрица ризика састоји се од две осе, осе последица и осе вероватноће. Свака оса има
пет вредности, што даје матрицу од 25 поља.
Наведених 25 поља дели се у четири категорије ризика: низак, умерени, висок и веома висок ризик.
Матрица 1. Ризик по живот и здравље

Матрица 2. Ризик по економију/екологију
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Матрица 3. Ризик по критичној инфраструктури

Матрица 4. Укупан ризик
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Напомена: Укупан ризик одређује се средњом вредношћу свих вредности ризика у
односу на живот и здравље људи – матрица 1, економију/екологију – матрица 2, критичну инфраструктуру – матрица 3. (Пример: уколико је добијена средња вредност
4,4 ниво ризика је 4, а уколико је добијена средња вредност 4,5 ниво ризика је 5).
3. 5. Ниво ризика
За одређивање нивоа ризика, користити упутство предвиђено у садржају ове методологије (Део А, Посебни део, тачка 3, подтачка 3. 5. ).
3. 6. Одређивање комбинације ризика – мултиризик
За одређивање комбинације ризика – мултиризик, користити упутство предвиђено у
садржају ове методологије (Део А, Посебни део, тачка 3, подтачка 3. 6. ).
Штете од мултиризика приказати структурно, а потом их сабрати са осталим штетама
по штићене вредности, у (Табела 1. Садржај сценарија, у делу „Утицај”).
3. 7. Третман ризика
За израду третмана ризика, користити упутство предвиђено у садржају ове методологије (Део А, Посебни део, тачка 3, подтачка 3. 7. ).
3. 8. Израда карата ризика
За израду карата ризика, користити упутство предвиђено у садржају ове методологије (Део А, Посебни део, тачка 3, подтачка 3. 8. ).
Закључак
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Завршетком процеса израде Процене ризика и саглeдaвања резултата свих сценарија
за изабране опасности, доносилац Процене прави план приоритета свог поступања,
који је усмерен на предузимање неопходних корака за све корекције којима се
постиже елиминисање ризика или његово умањење и свођење на прихватљив ниво.
У кратким цртама урадити коментар израђене Процене ризика у смислу изабраних –
обрађених опасности, добијених нивоа ризика, предвиђених мера третманом ризика
и приоритете у имплементацији.
ПРИЛОГ:
Израда Процене ризика захтева прикупљање великог броја података из различитих
извора, што са собом носи одређени ризик поузданости тј. неизвесности, с обзиром
на неажурност, а често и нетачност истих.
Имајући у виду да је за одређивање вероватноће и последица ажурна база података
претпоставка, препоручује се свим обвезницима израде Процене, формирање и ажурно вођење базе података о ризицима.
Евиденциони картон за ажурирање базе података по опасностима
Назив опасности:
Локација
Насељено место
Катастарска општина
Просторна димензија/захваћена површина
КарактериВреме појављивања и врестике
ме трајања
Временски ток развоја
догађаја
Узрок/Интензитет догађаја/Мултиризик
Остале
мушка же де рањиве
рци
не ца категорије

Подаци о
последицама опасности по
штићене
вредности

Живот и здравље људи

мртви........................................................
.....................
- повређени..............................................................
.......
- оболели..............................................................
...........
- евакуисани..............................................................
......
- расељени - остали без стана/куће..............................
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- збринути..............................................................
.........
- склоњени..............................................................
........
Укупно..............................................................
...............
- здравственог збрињавања и лечења...........................
- свих непосредних хитних мера
(обнове зграда, јавног превоза и др.
)......................................................
- прекида привредних активности...............................
Економија/екологија
- еколошке обнове..........................................................
- вредности исплаћених премија осигурања...............
Укупно..............................................................
...............
- Енергетици
- Саобраћају
- Водопривреди
- Снабдевање храном
- Здравствена
- Финансије
1. Укупна матери- Телекомуникациона и информациојална штета на
на
критичној
- Заштита животне средине
инфраструктури
- Функционисање органа државне
управе и хитних служби
Друш- Наука и образовање
твена
Укупстабилно..............................................................
ност
...............
- Објекти културне баштине
- Верски објекти
2. Укупна матери- Објекти јавних установа
јална штета на
- Спортски објекти
установа-…
ма/грађевинама
-…
јавног друштвеног
Укупзначаја
но..............................................................
..............
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ДЕО II
Методологијa за израду планова заштите и спасавања
Уводне напомене
Овим делом Методологије уређује се садржај и поступак израде планова заштите и
спасaвања (у даљем тексту: План), одређују носиоци израде Плана и извршиоци мера
и задатака.
План је основни плански документ на основу кога се субјекти заштите и спасавања
организују, припремају и учествују у извршавању мера и задатака заштите и спасавања угроженог становништва, материјалних и културних добара и животне средине.
План се по свим целинама израђује текстуално и кроз дефинисане табеларне прилоге, који су саставни део ове методологије.
Сврха: Методологија се доноси ради утврђивања уједначених критеријума и мерила
за израду Плана, повећања квалитета и применљивости планова, утврђивања обавеза
субјектима система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, планског организовања субјеката и снага у заштити и спасавaњу и формирања
база података о расположивим ресурсима за деловање у заштити и спасавању.
План начелно садржи: увод, рано упозоравање и приправност (спремност); мобилизацију и активирање; заштиту и спасавање по врстама опасности; мере цивилне заштите и употребу снага и субјеката заштите и спасавања, као и додатне прилоге у зависности од нивоа планирања и субјекта који израђује План.
Циљ израдe Плана je утврђивање задатака заштите и спасавања субјектима у циљу
планског и организованог ангажовања њихових капацитета и усклађивања активности у спровођењу мера и задатака заштите и спасавања.
Планови се израђују у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Уредбом о садржају и начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања и овом методологијом.
Планови су засновани на проценама ризика од катастрофа и у вези са њима утврђеним сценаријима, расположивим капацитетима и могућностима за заштиту и спасавање.
Нивои израде: Република Србија, аутономна покрајина, град Београд и његове
општине, јединица локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту и
спасавање и други субјекти у складу са законом.
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ОПШТИ ДЕО
Садржај планова заштите и спасавања
1. План Републике Србије
План Републике Србије се израђује за територију Републике и садржи: рано упозоравање и приправност (спремност), који разрађују организацију и поступање субјеката у
раном упозоравању, врсту и структуру података као и организацију увођења и спровођења приправности субјеката и снага заштите и спасавања; активирање Републичког и окружних штабова за ванредне ситуације, оперативних штабова и стручнооперативних тимова које образује Републички штаб и субјеката од посебног значаја
за заштиту и спасавање за Републику и њихових капацитета; мобилизација републичких оперативних снага (јединице цивилне заштите надлежне службе); заштита
и спасавање по врстама опасности којом се на националном нивоу разрађују мере и
активности у спровођењу заштите и спасавања од опасности које су идентификоване
Проценом, одређују субјекти и снаге заштите и спасавања и њихови људски и материјално-технички ресурси; мере цивилне заштите (евакуација, збрињавање, прва и медицинска помоћ и асанација терена), уз ангажовање капацитета субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за Републику и употреба снага и субјеката заштите и спасавања са националног нивоа, где приказати и ангажовање међународних
тимова за заштиту и спасавање.
2. План аутономне покрајине
План аутономне покрајине се израђује за територију Покрајине и садржи: рано упозоравање и приправност (спремност); активирање субјеката од посебног значаја за
заштиту и спасавање за аутономну покрајину и њихових капацитета; заштита и спасавање по врстама опасности; мере цивилне заштите (евакуација, збрињавање, прва
и медицинска помоћ и асанација терена, уз ангажовање капацитети субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за аутономну покрајину, са прегледом капацитета јединица локалних самоуправа); употреба снага и субјеката од посебног значаја
за заштиту и спасавање за аутономну покрајину и изводи из прегледа оперативних
снага за ангажовање у заштити и спасавању управних округа и јединица локалних
самоуправа на територији аутономне покрајине (изводе из прегледа добија од надлежне службе у циљу праћења ангажовања снага на својој територији).
3. План јединице локалне самоуправе
План јединице локалне самоуправе се израђује за територију јединице локалне самоуправе и садржи: рано упозоравање и приправност (спремност); мобилизација и активирање; заштита и спасавање по врстама опасности; екстерни план заштите од великог удеса (ако на територији локалне самоуправе има СЕВЕСО комплекса вишег
реда); мере цивилне заштите (узбуњивање, евакуација, склањање, збрињавање, прва
и медицинска помоћ и асанација терена) и употреба снага и субјеката заштите и спасавања.
3. 1. План градских општина града Београда: Извод из Плана града Београда;
рано упозоравање и приправност (спремност); мобилизација и активирање; заштита
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и спасавање по врстама опасности; мере цивилне заштите; употреба снага и субјеката
заштите и спасавања.
Градске и приградске општине раде свој План на основу извода из Плана за град Београд по садржају Плана за јединицу локалне самоуправе. У Плану градске и приградске општине Београда приказују се организационе јединице субјеката од посебног значаја за град Београд које се налазе на територији градске општине и њихови
капацитети, као и привредна друштва и друга правна лица која нису обухваћена
градским планом, а имају капацитете који се могу ангажовати у заштити и спасавању.
4. План за привредна друштва и друга правна лица
4. 1. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање (одређеним актом Владе, надлежног органа аутономне покрајине и надлежног органа јединице локалне
самоуправе и са задатком у заштити и спасавању): рано упозоравање и приправност –
спремност (за организационе целине које су носиоци извршења задатака у области
заштите и спасавања добијених од надлежних штабова за ванредне ситуације); извршења задатака који су утврђени у плановима на различитим нивоима планирања;
мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга и преглед средстава за личну и узајамну заштиту.
4. 2. Привредна друштава и друга правна лица (предшколске и школске установе
и факултети, здравствене установе и установе социјалне заштите у којима бораве корисници, пословни, трговачки, спортски, угоститељски и смештајни објекти и објекти за разоноду капацитета више од 100 лица, и др. ): шема организационе структуре
привредног друштва и другог правног лица са њиховим елементима заштите и спасавања); мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга
(узбуњивање, евакуација, склањање, прва помоћ, преглед средстава за личну и узајамну заштиту).
4. 3. Привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу имају организационе целине из области енергетике, телекомуникација, рударства и саобраћаја:
Носиоци израде Плана за привредна друштва и друга правна лица која у свом саставу
имају организационе целине из наведених области има привредно друштво са статусом правног лица, које израђује План и за своје организационе целине.
Сви захтеви за реализацију задатака из планова достављају се правном лицу и за његове организационе целине.
Овај план се разрађује по истим елементима као и план заштите и спасавања субјеката од посебног значаја.
5. Органи државне управе и посебне организације
Органи државне управе и посебне организације сарађују у изради Плана Републике Србије и према обавезама утврђеним у Националном плану, планирају, организују и обезбеђују функционисање своје делатности у ванредним ситуацијама.
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6. Органи државне управе, аутономне покрајине, града Београда и јединица локалне самоуправе
Органи државне управе, органи аутономне покрајине, органи града Београда и органи јединица локалне самоуправе планирају заштиту и спасавање запослених, лица
која се у тренутку елементарне непогоде и друге несреће затекну у тим органима/установама, материјалних и културних добара из своје надлежности. Планирају
се мере цивилне заштите: узбуњивање, евакуација, склањање, заштиту од пожара (за
објекте у којима раде запослени, по посебном закону), пружање прве помоћи, друге
мере у складу са проценом ризика од катастрофа и сопственом проценом функционисања у ванредним ситуацијама и преглед средстава за личну и узајамну заштиту.
ПОСЕБАН ДЕО
– садржај делова Плана –
7. План јединице локалне самоуправе
На почетку Плана потребно је дати увод следећег садржаја: законски оквир за израду
Плана; кратак сиже тј. закључке из ризика о опасностима којима је изложена (угрожени рејони, објекти, становништво). У уводу навести документа која је јединица локалне самоуправе донела у циљу организације заштите и спасавања на својој територији (Одлука о функционисању цивилне заштите, акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, акт о именовању и постављању повереника и
заменика повереника цивилне заштите, акт о образовању и формирању јединица
цивилне заштите) – односно број одређених субјеката, повереника и јединица.
План у уводном делу садржи шему организације система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (шема руковођења) јединице локалне
самоуправе; преглед свих субјеката и снага заштите и спасавања (ОБ-1) у јединици
локалне самоуправе и преглед свих капацитета субјеката и снага заштите и спасавања
(ОБ-2) на територији јединице локалне самоуправе, а у делу разраде по опасностима
и мерама цивилне заштите дају се општи обрасци за сваку конкретну опасност и меру
цивилне заштите (снаге и капацитети за конкретну опасност/меру (извод из образаца
ОБ-1 и ОБ2), преглед мера и активности учесника у заштити и спасавању (ОБ-5);
стручно оперативни тим за конкретну опасност/меру, подсетник за рад лица задуженог за конкретну опасност/меру).
7. 1. Рано упозоравање и приправност (спремност) садржи:
7.1.1. Рано упозоравање представља скуп активности везаних за откривање, праћење и прикупљање информација везаних за ризике и опасности које могу да угрозе
одређену територију, становништво, материјална и друга добра; субјекти чија је надлежност да оперативно прикупљају податке о појавама, догађајима и опасностима
су извор упозоравања који прикупљене информације достављају надлежној служби
за обавештавање која затим информације и податке о врсти и интензитету опасности,
доставља корисницима на подручју које може бити угрожено. Рано упозоравање начелно садржи: организацију пријема и преношења раног упозоравања за конкретну
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опасност, са поступком утврђивања њеног утицаја на територију јединице локалне
самоуправе и шему преношења информација у раном упозоравању.
7. 1. 2. Приправност (спремност):
На основу података из раног упозоравања о интензитету претње и брзине појаве догађаја-опасности, приступа се увођењу приправности односно поступном довођењу
субјеката и снага система у стање спремности за деловање у несрећама и катастрофама.
Приправност – спремност за деловање у ванредним ситуацијама обухвата мере,
поступке и задатке којима се обезбеђује виши ниво спремности субјеката заштите и
спасавања чиме се омогућава брже укључивање и ефикасније деловање на спречавању настанка и умањењу последица проузрокованих елементарним непогодама и другим несрећама.
Спровођењем мера приправности стварају се услови за оперативно деловање оперативних и других снага заштите и спасавања. Приправност се прво уводи снагама заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе којој непосредно прети
елементарна непогода и друга несрећа а потом, по потреби и снагама са шире територије. Увођење приправности је од посебног значаја када су у питању опасности које
је могуће предвидети и предузимати мере за спречавање њиховог настанка и ублажавање последица.
Спровођењем мера приправности, субјекти заштите и спасавања отпочињу припреме
за деловање у ванредним ситуацијама, у складу са својим плановима. Поступци увођења приправности се прилагођавају специфичностима елементарне непогоде и друге несреће, насталим последицама и сходно проценама даљег развоја ванредне ситуације. Најважније је планирати приправност снага за први одговор на ванредни догађај – ванредну ситуацију.
За спровођење мера приправности – спремности за ванредне ситуације у субјектима
заштите и спасавања одговорни су непосредни руководиоци тих субјеката.
Мере приправности – спремности за ванредне ситуације обухватају спровођење следећих мера: увођење дежурства у надлежном штабу за ванредне ситуације, надлежном органу локалне самоуправе, субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање, по процени штаба за ванредне ситуације; обавештавање припадника јединица
цивилне заштите, повереника цивилне заштите и припадника субјеката од посебног
значаја за заштиту и спасавање који су одређени за извршење задатака заштите и
спасавања да се не удаљавају од места рада и становања; провера МТС која се ангажују у заштити и спасавању, уређење заштитних објеката, ојачавање насипа, чишћење
склоништа, провера исправности инсталација, поправка постојеће и набавка недостајуће опреме и др. ).
Приправности начелно садржи: преглед субјеката заштите и спасавања одговорних
за предузимање мера приправности за сваку врсту опасности посебно (образац ПП1); преглед оперативних поступака свих учесника у спровођењу мера приправности –
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спремности (образац ПП-2); текстуално наведен начин пријема и преношења наређења за предузимање мера приправности – спремности и начин комуникације и
извештавања надлежних органа и служби о спроведеној приправности.
7. 2. Мобилизација и активирање:
7. 2. 1. Активирање израђује се за потребе активирања штабова за ванредне ситуације, органа државне управе и локалне самоуправе, субјеката од посебног значаја за
заштиту и спасавање и повереника цивилне заштите, екипа – тимова за извршење
мера цивилне заштите.
Активирање садржи: подсетник за рад лица одговорног за активирање (ОБ-4); списак
чланова штаба за ванредне ситуације (са адресама и телефонима) (А-1); преглед
стручно-оперативних тимова штаба за ванредне ситуације (са адресама и телефонима) (ОБ-3); преглед субјеката заштите и спасавања који се активирају са подацима о
одговорним лицима (образац А-2); списак повереника и заменика повереника цивилне заштите, са адресама и телефонима (образац А-3); преглед екипа – тимова за
извршење мера цивилне заштите (А-4), шему преношења наређења о активирању (по
приоритетима).
7. 2. 2. Мобилизација
Прилоге за мобилизацију израђују органи који су образовали јединице цивилне заштите. Планове опште мобилизације израђују органи који су образовали две или више
јединица цивилне заштите.
Мобилизацију специјализованих јединица цивилне заштите надлежне службе садржи:
Преглед специјализованих јединица цивилне заштите по подручним организационим јединицама са бројем припадника по свакој јединици и подацима о мобилизацијском месту, мобилизацијском зборишту и одговорним лицима за извршење мобилизације.
Општа мобилизације јединица цивилне заштите садржи:
Списак извршилаца мобилизације; преглед јединица цивилне заштите са подацима о
мобилизацијским збориштима; списак лица која врше позивање припадника јединица цивилне заштите (курири позивари); списак лица за прихват припадника јединица цивилне заштите на мобилизацијским збориштима; списак припадника јединица цивилне заштите са подацима о адреси становања, месту рада и бројевима телефона за контакт; појединачне позиве за мобилизацију – ангажовање; списак докумената која се уручују командирима јединица цивилне заштите по завршеној мобилизацији и друге прилоге.
Мобилизација јединице цивилне заштите се израђује за сваку јединицу цивилне
заштите (здружени одред, чета, вод, самостално одељење, тим) као посебан сепарат и
садржи:
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Подсетник за извршење мобилизације (за извршиоце мобилизације и командире);
преглед припадника јединице цивилне заштите; списак лица за прихват припадника
јединице цивилне заштите; преглед формацијских материјално-техничких средстава
и опреме који се изузимају из магацина цивилне заштите; преглед лица – екипа за
издавање материјално-техничких средстава и опреме која се изузимају из магацина
цивилне заштите; начин превожења припадника јединице цивилне заштите од мобилизацијског зборишта до места ангажовања; преглед пристизања људства и начин
извештавања о пристизању припадника јединице цивилне заштите и друге прилоге.
При изради Прилога мобилизације користе се обрасци МОБ-1, МОБ-2, МОБ-3, МОБ4, МОБ-5 и МОБ-6, као и други потребни прилози, карте или шеме.
7. 3. Заштита и спасавање по врстама опасности
Заштита и спасавање по врстама опасности израђује се само за оне опасности које су
идентификоване Проценом ризика од катастрофа као опасности које могу угрозити
људе и материјална добра: поплаве, земљотреси и клизишта, пожари на отвореном,
недостатак воде за пиће, екстремне временске појаве (град, олујни ветар, суша, велика количина падавина, поледица, снежне мећаве, топлотни талас и др. ), епидемије и
пандемије, биљне болести и болести животиња и техничко-технолошке несреће, уважавајући приступ да се план израђује на основу догађаја са најтежим могућим последицама. План се разрађује кроз текстуалне прилоге и табеле које су саставни део ове
методологије.
У уводном делу заштите и спасавања по врстама опасности текстуално се наводи ризик и последице по територију у односу на препознате опасности из процене ризика.
Овај део плана садржи обавезне прилоге по свим препознатим опасностима који се
раде према општим обрасцима (ОБ-1 до ОБ-5) и друге прилоге у зависности од врсте
опасности и то:
1) шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању за конкретну опасност;
2) преглед субјеката и снага за заштиту и спасавање, само за конкретну опасност
(образац ОБ-1);
3) преглед капацитета субјеката и снага, само за конкретну опасност (образац
ОБ-2);
4) извод из прегледа чланова стручно-оперативних тимова, за конкретну опасност (образац ОБ-3);
5) подсетник за рад чланова штаба за ванредне ситуације и руководиоце стручно
оперативних тимова, одговорних лица (образац ОБ-4);
6) преглед мера и активности учесника у заштити и спасавању (образац ОБ-5);
Напомена: Образац ОБ-5 је најважнији део плана за сваку опасност која се планира. У
њему је потребно разрадити све мере које наређује надлежни штаб или други
орган/служба/тело, затим све оперативне поступке којима се наређене мере спроводе
као и носиоце свих оперативних поступака. Остали делови плана су прилози помоћу
којих се план спроводи.
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Мере цивилне заштите које се спроводе током конкретне опасности, као што су узбуњивање становништва, евакуација становништва, сточног фонда, културних и материјалних добара; збрињавање људи и сточног фонда; организација пружања прве и
медицинске помоћи; асанација терена, организују се и спроводе према делу плана
који се односи на мере цивилне заштите (тачка 7. 4. Методологије).
7. 3. 1. Заштита и спасавање од поплава
Заштита и спасавање од поплава, ради се као надоградња оперативног плана за
одбрану од поплава у складу са посебним законом и поред прилога из тачке 7. 3. став
3. садржи Преглед водотокова и хидроакумулација са потенцијално угроженим рејонима (По-1).
На територији локалне самоуправе за воде првог реда надлежна су Јавна водопривредна предузећа, која одбрану од поплава спроводе према Оперативном плану
одбране од поплава за Републику. Локални оперативни план одбране од поплава
садржи извод из републичког оперативног плана за одбрану од поплава за воде првог
реда на територији локалне самоуправе.
У локалном оперативном плану за одбрану од поплава за воде другог реда у надлежности локалне самоуправе даје се преглед вода другог реда, слаба места, критеријуми
за проглашење одбране од поплава и одговорна лица и службе које се ангажују.
Документа заштите и спасавања од поплава се у начелу активирају када надлежни
органи и службе задужени за одбрану од поплава нису у могућности да својим снагама спрече плављење.
Када ситуација прети да ескалира и угрози животе људи, материјална добра и животну средину, на предлог одговорног лица из водопривреде штаб за ванредне ситуације
предлаже председнику општине/градоначелнику да прогласи ванредну ситуацију,
чиме се активирају и друге снаге заштите и спасавања.
7. 3. 2. Заштита и спасавање од земљотреса
Заштита и спасавање у случају земљотреса поред прилога из тачке 7. 3. став 3. садржи:
Преглед локација за одлагање отпадног грађевинског материјала и другог материјала
који се сакупља у току рашчишћавања терена (образац Зм-1). Поред наведених прилога потребно је текстуално објаснити организацију заштите и спасавања од земљотреса на основу процењеног ризика по људе и објекте. Заштитом и спасавањем од
земљотреса се разрађују оперативни поступци субјеката и снага заштите и спасавања,
у вези: организовања извођења одговарајућих радњи ради умањења накнадних негативних последица земљотреса; организовања и проналажења и спасавања затрпаних,
пружања прве и медицинске помоћи и спровођење евакуације и збрињавања становништва; ангажовање сопствених субјеката и снага ако постоји могућност и прихват и
ангажовање субјеката и снага са вишег нивоа и др.
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7. 3. 3. Заштита и спасавање од клизишта и одрона:
Заштита и спасавање од клизишта и одрона, садржи прилоге из тачки 7. 3. став 3. у
Прегледу мера и активности (ОБ-5), оперативним поступцима разрадити и привремене мере којима се смањују последице од клизишта, оспособљавање саобраћајница
(рашчишћавање од стенских маса, земље).
7. 3. 4. Шумски пожари и пожари на отвореном
Заштита и спасавање од шумских и пожара на отвореном поред прилога из тачке 7. 3.
став 3, садржи и Преглед места и објеката за обезбеђење воде за гашење пожара
(образац ШП-1).
Ради се као надоградња плана заштите од пожара шумских комплекса и националних паркова у сарадњи са јавним предузећима за газдовање шумама (шумским газдинствима и националним парковима) у складу са посебним Законом који то регулише.
Заштитом и спасавањем од шумских пожара, се разрађују оперативни поступци субјеката заштите и спасавања који се предузимају у случају настанка шумских пожара и
других пожара на отвореном простору, којима се: спречава ширење пожара, разрађује организација гашења насталих пожара (активности на гашењу и локализовању
пожара, спасавање угроженог становништва; благовремено обавештавање становништва о опасностима од пожара, извлачење материјалних и културних добара из
објеката угрожених пожаром; ограничење саобраћаја и кретања грађана у зонама
захваћеним пожаром и др. ).
Основне снаге за гашење пожара су ватрогасно-спасилачке јединице, службе за заштиту од пожара јавних предузећа за газдовање шумама и националних паркова, јединице цивилне заштите и ватрогасне јединице привредних друштава, добровољна
ватрогасна друштва, грађани и др.
7. 3. 5. Екстремне временске појаве:
Овим делом Плана су обухваћене опасности од: града, олујног ветра, суше, велике
количине падавина, поледице, снежне мећаве, топлотног таласа и др.
Овај део плана садржи прилоге из тачке 7. 3. став 3. У Прегледу мера и активности
(ОБ-5), оперативним поступцима разрадити опште и посебне мере које су специфичне за сваку од ових опасности.
Заштита и спасавање од екстремних снежних падавина
Заштита и спасавање од екстремних снежних падавина, поред прилога дела тачке 7. 3. став 3. садржи:
1) извод из плана зимске службе надлежних путних предузећа на локалном нивоу;
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2) критичне деонице на путним и железничким саобраћајницама са становишта
угрожености снежним наносима;
3) преглед подручја која могу бити „одсеченаˮ услед снежних наноса, са подацима о броју угрожених становника.
7. 3. 6. Заштита и спасавање од нуклеарних и радиолошких несрећа
Заштита и спасавање од нуклеарних и радиолошких несрећа реализује се на основу
посебног закона којим се уређује заштита од јонизујућег зрачења и нуклеарна сигурност тј. по Плану за деловање у случају акцидента који израђује надлежна организација (Дирекција за јонизујуће зрачење и нуклеарну сигурност Србије).
У Плану за деловање у случају акцидента се дају носиоци обавеза од националног до
локалног нивоа на основу којих надлежни субјекти разрађују своје обавезе.
Jeдинице локалне самоуправе у заштити и спасавању од нуклеарних и радиолошких
несрећа приказују субјекте са капацитетима за деконтаминацију људи, животиња и
материјалних добара, у обрасцима (ОБ-1) и (ОБ-2) као што су јавна купатила, хемијске чистионице, ауто перионице.
7. 3. 7. Заштита и спасавање од осталих техничко-технолошких удеса
Ови делом Плана су обухваћене несреће у друмском, ваздушном, речном и железничком саобраћају; несреће изазване рушењeм брана на пепелиштима и јаловиштима и несреће изазване застојем рада жичара за транспорт људи.
Овај део плана садржи прилоге из тачке 7. 3. став 3. У Прегледу мера и активности
(ОБ-5), оперативним поступцима разрадити опште и посебне мере које су специфичне за сваку од ових несрећа.
Урадити и Преглед капацитета специфичних средстава и опреме субјеката и снага
заштите и спасавања за реаговање у овим несрећама (ОБ-2).
7. 3. 8. Заштита и спасавање од епидемија, пандемија, епизоотија и епифитија
Епидемије – пандемије
Заштита и спасавање од епидемија – пандемија обухвата организацију и поступање
надлежних служби у спровођењу оперативних мера у циљу спречавања настанка и
ширења епидемија-пандемија. Носиоци организације мера и активности у плановима за поступање у вези са епидемијама – пандемијама, по сопственој методологији
спроводе Министарство здравља, Завод за јавно здравље Србије и други надлежни
органи.
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Епизотије – зоонозе (болести животиња)
Заштита и спасавање код појаве болести животиња обухвата организацију мера које
се предузимају у циљу спречавања настанка и ширења зооноза. Носиоци организације мера и активности у плановима за поступање у вези са болестима животиња, по
сопственим плановима и методологији спроводе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа ветерине и ветеринарска служба.
Епифитије – (болести биљака)
Заштита и спасавање код појаве болести биља обухвата организацију мера које се
предузимају у циљу спречавања њиховог настанка и ширења, поступање надлежних
органа и служби у спровођењу оперативних мера код појаве епифитија.
Носиоци организације мера и активности у плановима за поступање у вези
са болестима биљака, по сопственим плановима и методологији спроводе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља и стручне
службе које се баве заштитом биља.
7. 3. 9. Недостатак воде за пиће
Заштита и спасавање у случају недостатка воде за пиће поред прилога из тачке 7. 3.
став 3. садржи: преглед расположивих цистерни за транспорт воде за пиће и танкова
(резервоара) за пијаћу воду (СВ-1), преглед капацитета за производњу флаширане
воде (субјект, контакт, капацитет... ) на територији локалне самоуправе, и др.
У решавању проблема недостатка воде за пиће разрађују се оперативни поступци обезбеђења снабдевања водом за пиће путем мобилних и стационарних цистерни и
резервоара за пијаћу воду, снабдевање флашираном водом; организација систематске контроле квалитета и здравствене исправности воде на извориштима, испитивања физичко-хемијске и биолошке исправности воде за пиће; микробиолошка
исправност цистерни и резервоара у експлоатацији итд.
7. 4. Мере цивилне заштите
Овај део плана садржи обавезне прилоге по свим мерама цивилне заштите који се
раде према општим обрасцима (ОБ-1 до ОБ-5) и посебне прилоге у зависности од
конкретне мере и то:
1) шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити и спасавању за конкретну меру цивилне заштите;
2) преглед субјеката и снага заштите и спасавања за конкретну меру (образац
ОБ-1);
3) преглед капацитета субјеката и снага за конкретну меру (образац ОБ-2);
4) извод из прегледа чланова стручно-оперативних тимова за конкретну меру
(образац ОБ-3);
5) подсетник за рад чланова штаба за ванредне ситуације и руководиоце стручно
оперативних тимова, одговорних лица, за конкретну меру (образац ОБ-4);
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6) преглед мера и активности учесника у заштити и спасавању за конкретну меру
(образац ОБ-5).
7. 4. 1. Узбуњивање:
У уводном делу текстуално објаснити организацију узбуњивања и обавештавања.
На нивоу јединица локалне самоуправе садржи:
1. Преглед локација сирена и спојних путева (образац ССП);
2. Шему распореда сирена на карти са акустичком покривеношћу територије;
3. Списак помоћних средстава за узбуњивање изван чујности сирена (образац
ПСУ);
4. Преглед припадника специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање (образац из мобилизације);
5. Знаке за узбуњивање.
7. 4. 2. Евакуација
Евакуација је планско и организовано померање људи и животиња и измештање материјалних и културних добара са потенцијално угрожене или већ угрожене територије на мање угрожену или безбедну територију.
У организацији и спровођењу евакуације ангажују се власници средстава за превоз и
транспорт, јединице цивилне заштите, повереници цивилне заштите, Црвени крст,
волонтери, хуманитарне и друге организације.
Евакуација поред прилога из тачке 7. 4. садржи и:
1) преглед становништва које се евакуише (по приоритетима), узимајући у обзир
и осетљиве категорије (лица са посебним потребама, особе са инвалидитетом) (образац Ев-1);
2) преглед праваца евакуације (образац Ев-2);
3) преглед места прикупљања и прихвата евакуисаних лица;
4) преглед саобраћајних средстава по врсти и капацитету и ко их обезбеђује;
5) организација здравственог обезбеђења током евакуације;
6) преглед сточног фонда који се евакуише и збрињава (Ев-3);
7) организација ветеринарске евакуације са прегледом фарми животиња;
8) преглед превозника који имају превозна средства за евакуацију животиња.
У евакуацији се разрађују оперативни поступци у вези са: начином обавештавања угроженог становништва о чињеницама битним за организацију и спровођење
евакуације (начин евакуације, места прикупљања, организација здравственог обезбеђења, правци евакуације, места прихвата и др. ); организацијом превоза до места
прикупљања, поступање по приоритетима за евакуацију; организацијом евакуације
сточног фонда (ветеринарске службе у сарадњи са Општинским штабом за ванредне
ситуације).
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7. 4. 3. Збрињавање угрожених и настрадалих
Збрињавање угрожених и настрадалих обухвата обезбеђење хитног, привременог
смештаја, тражење несталих и спајање породица, обезбеђење здравствене заштите и
психолошке помоћи, обезбеђење основних животних намирница и предмета личне
хигијене угроженог становништва на локацијама збрињавања.
У организацији и спровођењу збрињавања угроженог и настрадалог становништва
ангажују се: надлежни органи јединице локалне самоуправе, јединице цивилне заштите, повереници цивилне заштите, Црвени крст, волонтери, хуманитарне и друге
организације, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредна друштва и друга правна лица (власници и корисници угоститељско-туристичких објеката,
школа, спортских хала, планинарских, студентских, ученичких домова, рекреационих
центара, као и привредна друштва из области трговине, производње воде, прехрамбених артикала и артикала опште намене, здравствене службе, центри за социјални
рад).
Збрињавање поред прилога из тачке 7. 4. садржи и:
1) преглед угроженог становништва које је потребно збринути (образац ЗБ-1);
2) преглед објеката за смештај угроженог становништва (образац ЗБ-2);
3) преглед локација за подизање шаторских насеља (образац ЗБ-3);
4) преглед носилаца активности у збрињавању угрожених са приказом појединачних задатака и капацитета;
5) организација и поступак смештаја угрожених у објекте приватних лица;
6) задаци екипа за прихват и збрињавање;
7) извори и организација обезбеђења хране, воде за пиће и санитарних потреба;
8) организација и пружање прве и медицинске, социјалне и психолошке помоћи;
9) преглед хуманитарних и других организација које помажу у збрињавању;
10) организација ветеринарског збрињавања и преглед правних лица која имају
објекте у којима се чува и складишти сточна храна.
7. 4. 4. Прва и медицинска помоћ
Организација и спровођење прве и медицинске помоћи обухвата све облике прве и
медицинске помоћи, самопомоћи и узајамне помоћи и здравствено збрињавање
повређених и оболелих.
Прва и медицинска помоћ се ради према прилозима из тачке 7. 4. ове методологије.
Jeдинице локалне самоуправе у спровођењу прве и медицинске помоћи приказују
здравствене установе и њихове капацитете (број медицинских тимова, број болничких кревета, број санитетских возила и др. ), у обрасцу ОБ-2. За потребе евакуације и
збрињавања надлежне здравствене установе планирају привремену прихватну амбуланту за тријажу грађана који се евакуишу.
У пружању прве помоћи учествују екипе Црвеног крста, јединице цивилне заштите,
стручна лица и обучени грађани у оквиру личне и узајамне заштите.
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7. 4. 5. Асанација терена
Асанација терена садржи организацију санитарно-хигијенских и санитарнотехничких мера на терену, насељима и објектима, у циљу спречавања ширења заразних болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална
добра, након елементарне непогоде или друге несреће.
У асанацији терена користе се прилози из тачке 7. 4.
Асанација терена обухвата уклањање, идентификацију и хитно сахрањивање погинулих/умрлих; уклањање лешева животиња и организација њиховог уништавања, дезинсекција, дератизација, деконтаминација и ремедијација објеката и терена.
Асанацију терена спроводе комуналне службе, заводи за јавно здравље, здравствене
установе, пољопривредне и ветеринарске службе, грађевинска предузећа, предузећа
за изградњу путева и друга привредна друштва и установе који у оквиру своје редовне
делатности обављају исте или сличне послове и јединице цивилне заштите и грађани. Jeдинице локалне самоуправе у спровођењу асанације приказују наведене субјекте са њиховим капацитетима за деконтаминацију људи, животиња и материјалних
добара, у обрасцу (ОБ-2) као што су јавна купатила, хемијске чистионице, ауто перионице и друге битне капацитете за спровођење ове мере.
7. 4. 6. Склањање
Склањањем се планира склањање становништва у случају ратних опасности. Угрожено становништво се склања у склоништа основне и допунске заштите, а уколико је
таквих склоништа недовољно или не постоје на угроженом подручју, склањање се
врши у прилагођеним подрумским просторијама и другим заклонима (пећине, тунели и други комунални и природни објекти).
Организација склањања угроженог становништва је у надлежности јединица локалне
самоуправе.
Склањање поред прилога из тачке 7. 4. садржи и:
1) Преглед потребног и обезбеђеног склонишног простора (Образац Ск-1);
2) Преглед склањања становника по склонишним објектима (Образац Ск-2);
3) Преглед других заштитних објеката погодних за склањање (прилагођене
подрумске просторије, тунели, прилагођени комунални објекти и природни објекти
(пећине и др. ) ) са подацима где се налазе;
4) Упутство о организацији склањања и боравка у склоништу;
5) Организација склањања:
5. 1. улога и задаци руководиоца склоништа;
5. 2. улога и задаци повереника и заменика повереника цивилне заштите у
склањању;
5. 3. улога и задаци јединице цивилне заштите опште намене.
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Склањањем разрадити следеће оперативне активности:
1) припрема склоништа (пражњење, чишћење, опремање неопходном опремом,
провера електро и машинских инсталација, вентилационих уређаја, врата, дезинфекција итд. ) и других објеката за склањање;
2) правовремено обавештавање угроженог становништва о потреби склањања и
местима за склањање;
3) организацију боравка у склоништима (одржавање реда и хигијене).
7. 5. Употреба снага и субјеката заштите и спасавања
Употреба снага и субјеката заштите и спасавања приказује елементе битне за оперативно деловање снага и субјеката заштите и спасавања.
Употреба снага и субјеката заштите и спасавања садржи следеће прилоге:
1) преглед снага и субјеката ангажованих у заштити и спасавању, приказују се
сопствене снаге (субјекти од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе, јединице и повереници цивилне заштите, други субјекти) и снаге које пружају помоћ
(ватрогасно-спасилачке јединице, јединице цивилне заштите, тимови Црвеног крста,
јединице МУП-а, јединице Војске Србије, јединице Горске службе спасавања и др. ) –
попуњава се у току извршења, (Оп-1);
2) екипа за координацију материјалног обезбеђења оперативних снага на терену;
3) телекомуникационо обезбеђење (преглед веза са сопственим снагама и оперативним снагама које пружају помоћ ( Оп-2);
4) организација смештаја оперативних снага;
5) организација здравствене заштите припадника оперативних снага;
6) саставни део овог плана су карте угроженог подручја (дигиталне односно топографске карте ) на којима се, у току спровођења акција заштите и спасавања уносе
распоред и правци деловања оперативних снага на терену.
8. План субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање којима је одређен
задатак
На почетку плана у уводном делу наводи се: Законски оквир на основу којег се доноси План; територијалну организацију субјекта, број запослених по организационим
јединицама – објектима рада, ризици и опасности којима је субјекат изложен сходно
ризицима територије на којој се налазе као и ризицима унутар субјекта везаним за
производни процес и сл.
8. 1. приправност – спремност (за организационе целине које су носиоци извршења задатака у области заштите и спасавања добијених од надлежних штабова за
ванредне ситуације) садржи:
– Пријем информација од надлежног штаба и службе, о појавама, опасностима и
интензитету претње – опасности у циљу организације и поступања по Плану.
Приправност се посебно уводи за организационе целине којима је одређен задатак у
заштити и спасавању, на начин да се уведе дежурство за лица која се ангажују, провери исправност и функционалност опреме и средстава која се ангажују по Плану и сл.
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За спровођење мера приправности одговорни су непосредни руководиоци. Приправност се разрађује према обрасцу ПП-2 који се примењује и за јединицу локалне самоуправе.
Приправност – спремност субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање,
садржи следеће разрађене мере и поступке: увођење дежурства, обавештавање запослених који се ангажују у извршењу задатака заштите и спасавања да се не удаљавају
од места рада и становања, провера МТС која се ангажују у извршавању задатака
заштите и спасавања и друге мере које се предузимају у оквиру редовне делатности са
циљем организованог довођења сопствених способности и капацитета на ниво потпуне спремности за деловање у систему заштите и спасавања у оквиру задатка за чије
је извршење одговоран у складу са изводом из Националног плана, покрајинског
плана и плана локалне самоуправе; начин пријема и спровођења наређења за предузимање мера приправности-спремности; преглед мера и поступака које предузимају
одговорна лица у циљу подизања нивоа спремности за деловање у ванредним ситуацијама и рокови извршења; начин комуникације и извештавања надлежних органа и
служби.
8. 2. Активирање
Активирањем субјеката од посебног значаја и других привредних друштава, разрађује се начин позивања запослених који су неопходни за извршење задатака заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама, добијеним од надлежних штабова за ванредне
ситуације, а у складу са планом заштите и спасавања. Ову активност разрадити кроз
образац (ПЛ-4), преглед активности у извршењу утврђених задатака.
Овај план садржи: подсетник за рад лица одговорног за активирање/позивање запослених (ОБ-4); преглед људских, материјалних и других ресурса који се ангажују у
спровођењу задатака заштите и спасавања (образац ПЛ-2); списак запослених који се
ангажују у спровођењу задатака заштите и спасавања (образац ПЛ-3); начин комуницирања и извештавања надлежних органа и служби.
8. 3. Извршење задатака утврђених у плановима на различитим нивоима планирања, садржи:
– преглед добијених задатака за заштиту и спасавање (образац ПЛ-1);
– преглед активности у извршењу утврђених задатака (ПЛ-4);
– преглед субјеката и снага са којима сарађује у спровођењу задатка (ПЛ-5);
– подсетник за рад руководиоца привредног друштва и другог правног лица за
организацију и извршење задатка заштите и спасавања (ПЛ-6);
8. 4. Мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника
услуга субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање садржи преглед активности у спровођењу мере цивилне заштите (ПД-1); подсетник за рад одговорног лица
и повереника цивилне заштите (ПД-2) и посебне прилоге за конкретну меру цивилне
заштите.
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Садржај мера цивилне заштите:
– узбуњивање садржи: организацију и начин пријема сигнала о наступајућој опасности: обавезе одговорног лица и повереника цивилне заштите у поступку узбуњивања (говорна порука и звучни сигнал путем сирена, пријем обавештења преко
ситуационог центра јединице локалне самоуправе; пријем обавештења преко средстава јавног информисања, СМС порука или обавештавањем);
– начин обавештавања запослених о наступајућој или насталој опасности
(интерни начин узбуњивања и информисања запослених и корисника услуга) и
поступци запослених и корисника услуга у складу са упутством о поступању (реаговању) у случају опасности;
– плакат са знацима за узбуњивање и поступцима у случају опасности, који је
истакнут на видним местима;
– евакуација (ПД-3), преглед угрожених који се евакуишу, подразумева организовано напуштање објеката и угрожене територије сопственим средствима, а у случају да је потребно обезбедити већи број превозних средстава за евакуацију запослених
и корисника услуга, са локалном самоуправом на територији на којој се налази, обезбедити потребан број возила. Након добијања података од локалне самоуправе ко ће
организовати превоз у евакуацији, унети податке у свој план, са подацима о превознику, броју возила, лицу за контакт и сл.;
– лична и узајамна заштита (ПД-4), Преглед средстава и опреме за личну и узајамну заштиту, подразумева набавку средстава за личну и узајамну заштиту у складу
са важећим прописом, и обуком запослених за пружање прве помоћи;
– склањање се као мера цивилне заштите углавном примењује у ратном и ванредном стању. У табелу ( ПД-5), Преглед склонишних капацитета, унети потребан
број места за склањање запослених према броју запослених у смени сходно организацији рада у таквим условима. Такође се наводи број места за склањање која привредни субјект има у свом склоништу или подрумским и другим прилагођеним просторијама, а у случају да је број места за склањање недовољан, привредно друштво разматра могућност склањања са јединицом локалне самоуправе у објекте других субјеката
на удаљености до 500м а који располажу са вишком склонишних места, или на други
погодан начин;
– заштита од пожара ( по посебном закону за објекте) и друге мере цивилне заштите у складу са проценом ризика од катастрофа за територију на којој се налазе.
9. План здравствених установа
На почетку плана у уводном делу наводи се: законски оквир на основу којег се доноси
план; организациона шема; број запослених и корисника по објектима рада, ризици
и опасности којима је здравствена установа изложена сходно ризицима територије на
којој се налази, број именованих повереника цивилне заштите.
Рано упозоравање и приправност – спремност: пријем информација о опасностима
које прете да угрозе објекте и лица у њима и припрема за заштиту и спасавање;
Мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника здравствених
услуга раде се по обрасцима за привредна друштва и друга правна лица у складу са
проценом и тачком 8. 4. ове методологије.
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Извршење задатака утврђених Националним планом, окружним и планом града Београда и јединица локалне самоуправе, са следећим садржајем:
– преглед добијених задатака који ће се односити на организацију рада у ванредним ситуацијама уз обезбеђење допунских капацитета за смештај повређених и
оболелих, повећањем броја здравствених радника и помоћног особља, обезбеђење
потребне опреме и средстава са могућношћу упућивања екипа на погођено подручје;
за потребе евакуације надлежне здравствене установе планирају привремену прихватну амбуланту за тријажу грађана који се евакуишу; организација медицинских
пунктова у центрима где је збринуто евакуисано становништво и др.;
– преглед мера и активности на спровођењу добијених задатака, списак здравствених радника мобилних-медицинских тимова који се ангажују у извршењу добијених задатака;
– преглед материјално-техничких средстава која се ангажују у спровођењу добијених задатака;
– преглед расположивих капацитета за пријем повређених у ванредним ситуацијама;
– активирањем се планирају поступци, задаци и активности којим се редовни
капацитети здравствене службе одређени за извршење задатака заштите и спасавања
из Плана стављају у стање потпуне спремности за ангажовање; активирањем могу
бити обухваћене и приватне здравствене установе;
– преглед привредних друштава и других правних лица са којима сарађује у
извршењу добијених задатка (Црвени крст, Завод за јавно здравље, правна лица за
обезбеђење логистике на терену).
6).

У изради Плана користе се обрасци за субјекте од посебног значаја ( ПЛ-1 до ПЛ-

10. План заштите и спасавања предшколских и школских установа и факултета
(за све објекте у којима бораве деца односно објекте у којима се одвија настава)
На почетку Плана у уводном делу наводи се: законски оквир на основу којег се
доноси План; организациона шема; број запослених и корисника по објектима, ризици и опасности којима су предшколске и школске установе и факултети изложени
сходно ризицима територије на којој се налазе.
Мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга (деце,
ученика и студената) раде се у складу са проценом и тачком 8. 4. ове методологије.
Мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених, деце, ученика и студената:
– узбуњивање, организацију и начин пријема и преношења сигнала запосленим
и особама које бораве у објекту о наступајућој опасности: обавезе одговорног лица и
повереника цивилне заштите у поступку узбуњивања (говорна порука и звучни сигнал путем сирена, пријем обавештења преко ситуационог центра јединице локалне
самоуправе; пријем обавештења преко средстава јавног информисања, СМС порука
или обавештавањем);

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1039

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

– евакуација: разрађује се за случај наступања изненадних опасности, када је
потребно хитно и организовано напустити објекат, као што је пожар, хемијски удес,
земљотрес и др. опасности. Код опасности код којих постоји рана најава (поплаве,
епидемије, екстремне метеоролошке прилике), надлежни органи по препоруци надлежног министарства доносе одлуку о прекиду рада ових установа на угроженом
подручју;
– прва помоћ.
11. План заштите и спасавања установа социјалне заштите које имају објекте у
којима бораве корисници
На почетку плана, у уводном делу, наводи се: организовање заштите и спасавања
према опасностима препознатим кроз процену, шема организационе структуре установе социјалне заштите са њеним елементима система заштите и спасавања.
Мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга правних лица: раде се у складу са проценом и тачком 8. 4. ове методологије:
– узбуњивање;
– евакуација: поред планирања евакуације у друге објекте по плану јединице локалне самоуправе планирати и други начин евакуације којим би се лица корисници
установа социјалне заштите преузимала од стране родбине и стараоца; за потребе
евакуације обезбедити у сарадњи са локалном самоуправом специјализована и прилагођена возила за превоз непокретних и лица са посебним потребама; сарадња са
екипама Црвеног крста, полиције опште надлежности, саобраћајне; јединицама цивилне заштите опште намене и др.;
– склањање: као мера цивилне заштите која се спроводи првенствено у рату
подразумева склањање корисника у постојеће подрумске просторије објеката у којима су смештени или отпуст корисника и њихово преузимање од стране старатеља;
– збрињавање угрожених и настрадалих: је у надлежности јединица локалне самоуправе која треба да определи адекватне просторе и услове за збрињавање евакуисаних корисника из објеката социјалне заштите; здравствени радници ових установа
у сарадњи са здравственим радницима локалне здравствене службе обезбеђују праћење и старање о здравственој нези корисника социјалне заштите;
– прва помоћ: обезбеђује се у објектима у којима су корисници социјалне заштите набавком средстава за личну и узајамну заштиту и која поседује сопствена здравствену службу;
– заштита од пожара – по посебном закону;
– преглед других мера и активности у складу са проценом и тачком 8. 4. ове методологије.
12. План заштите и спасавања за привредна друштва и друга правна лица која у
свом саставу имају организационе целине чији су капацитети, обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије
Овај план се разрађује по истим елементима као и План заштите и спасавања
субјеката од посебног значаја (тачка 8. ).
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Носиоци израде Плана за привредна друштва и друга правна лица која у свом
саставу имају организационе целине из наведених области има привредно друштво
са статусом правног лица, које израђује план и за своје организационе целине.
Сви захтеви за реализацију задатака из планова заштите и спасавања достављају
се правном лицу и за његове организационе целине.
13. План заштите и спасавања за правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду
(капацитета више од 100 лица, а ако су објекти намењени за боравак деце до 14 година, независно од капацитета)
За објекте у којима бораве деца до 14 година садржај овог дела плана је исти као и
под тачком 10.
За пословне, трговачке, спортске, угоститељске и смештајне објекте и објекте за разоноду у којима се налази више од 100 лица:
На почетку Плана, у уводном делу, наводи се: законски оквир на основу којег се доноси План; територијална организација субјекта, број запослених по организационим јединицама – објектима рада, ризици и опасности којима је субјекат изложен
сходно ризицима територије на којој се налазе као и ризицима из процене ризика за
субјекта.
Мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга
правних лица: раде се у складу са проценом и тачком 8. 4. ове методологије:
– узбуњивање,
– евакуација,
– прва помоћ.
За објекте у којима се налази већи број различитих субјеката са бројем корисника
већим од 100, управљач објекта – власник, у обавези је да изради План у сарадњи са
корисницима пословног простора.
Саставни део Методологије за израду планова заштите и спасавања, су обрасци за
израду планова, чија је форма са образложењем садржаја дата у Прилогу.
Одредбе ове методологије треба разумети и примењивати у циљу израде квалитетних
и употребљивих процена ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања субјеката који имају обавезу по Закону о смањења ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама, уз уважавање чињенице да се ради о различитим субјектима
чак и у оквиру исте групе сродних субјеката. Имајући то виду, потребно је уважавати
све њихове појединачне особености и специфичности као нпр. врло мали број запослених, изнајмљивање радника и простора, физичко позиционирање у оквиру другог
објекта за који постоји процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања. То
значи да се би одредбе ове методологије требало примењивати на начин да у реалном животу, поред нормативног, производи и логичко дејство, уколико се у пракси
појави нека од одредби коју је тешко или немогуће или тешко применити на начин
предвиђен Методологијом.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1041

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Прилог 2 - Обрасци за План заштите и спасавања јединице локалне самоуправе
Прилог 3 - Обрасци за План заштите и спасавања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање
Прилог 4 - Прилози за План заштите и спасавања привредних друштава и других
правних лица
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2. Уредба о садржају, начину израде и обавезама субјеката у вези са израдом
процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања
Службени гласник Републике Србије, број 102 од 24. јула 2020.
Члан 1
Овом уредбом уређује се садржај, начин израде и обавезe субјеката у вези са израдом
процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања.
Субјекти из става 1. овог члана у смислу ове уредбе су органи државне управе, органи
аутономне покрајине, органи јединице локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја
за заштиту и спасавање, привредна друштва и друга правна лица.
Процену ризика од катастрофа (у даљем тексту: Процена) и План заштите и спасавања
(у даљем тексту: План) израђују и доносе, у складу са законом, Република Србија, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, субјекти од посебног значаја за заштиту
и спасавање, привредна друштва и друга правна лица.
План се израђује на основу Процене.
Члан 2.
Процена и План се израђују на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), ове уредбе и Методологије o начину израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у
даљем тексту: Методологија).
Процена
Члан 3.
Процена се састоји од општег и посебног дела и посебно се уређује за ниво Републике,
аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, субјектa од посебног значаја за
заштиту и спасавање, привредног друштва и другог правног лица.
Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са другим органима државне управе израђује део Процене за ниво Републике Србије и Националног плана смањења ризика од катастрофа (у даљем тексту: Национални план) у
складу са својим надлежностима.
Члан 4.
Општи део Процене за ниво Републике Србије, аутономних покрајина и јединице локалне самоуправе садржи податке о положају и карактеристикама територије за коју се
ради Процена и податке о критичној инфраструктури.
Подаци о положају и карактеристикама териториje су:
1) географски положај;
2) геолошке и инжењерскогеолошке карактеристике;
3) хидрографске карактеристике;
4) метеоролошко-климатске карактеристике;
5) демографске карактеристике;
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6) пољопривреда;
7) материјална и културна добра и заштићена природна добра.
Подаци о Kритичној инфраструктури су:
1) енергетска инфраструктура;
2) саобраћајна инфраструктура;
3) водопривредна инфраструктура;
4) снабдевање становништва храном;
5) здравствена критична инфраструктура;
6) финансије;
7) телекомуникациона и информациона критична инфраструктура;
8) заштита животне средине, производња и складиштење опасних материја;
9) функционисање органа државне управе и хитних служби;
10) наука и образовање.
Члан 5.
Општи део Процене за ниво субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредног друштва и другог правног лица садржи податке о привредном друштву и другом
правном лицу и податке о њиховој критичној инфраструктури.
Подаци о привредном друштву и другом правном лицу су:
1) назив;
2) делатност;
3) седиште (општина, место, назив улице и број, број телефона, број факса, е-мејл);
4) структура привредног друштва и другог правног лица, са организационим целинама
(објектима) на начин да се јасно стекне слика о функционисању и значају целина;
5) намена и капацитет објеката;
6) број запослених;
7) основне карактеристике окружења и повредиви објекти.
Члан 6.
Посебан део Процене, израђује се јединствено за ниво Републике Србије, аутономних
покрајина, јединице локалне самоуправе, субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање, привредног друштва и другог правног лица, и садржи:
1) идентификацију опасности од катастрофа (елементарне непогоде и техничкотехнолошке несреће);
2) смернице за израду сценарија;
3) смернице за одређивање нивоа ризика.
План
Члан 7.
Национални план заштите и спасавања садржи све неопходне елементе за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама, а нарочито:
1) рано упозоравање и приправност (спремност);
2) мобилизацију и активирање;
3) заштиту и спасавање по врстама идентификованих опасности из Процене;
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4) мере цивилне заштите:
(1) евакуација,
(2) збрињавање угрожених и настрадалих,
(3) прва и медицинска помоћ,
(4) асанација,
5) употребу снага и субјеката заштите и спасавања.
Члан 8.
План аутономних покрајина садржи следеће елементе:
1) рано упозоравање и приправност (спремност);
2) активирање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање аутономних покрајина и њихових капацитета;
3) заштита и спасавање по врстама опасности;
4) мере цивилне заштите:
(1) евакуација,
(2) збрињавање,
(3) прва и медицинска помоћ,
(4) асанација терена,
5) употреба снага – капацитета субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за
аутономне покрајине и изводи из прегледа капацитета за ангажовање у заштити и спасавању јединица локалних самоуправа на територији аутономних покрајина.
Члан 9.
План јединице локалне самоуправе садржи следеће елементе:
1) рано упозоравање и приправност (спремност);
2) мобилизација и активирање;
3) заштита и спасавање по врстама опасности;
4) мере цивилне заштите:
(1) узбуњивање,
(2) евакуација,
(3) склањање,
(4) збрињавање угрожених,
(5) прва и медицинска помоћ,
(6) асанација терена,
5) употреба снага и субјеката заштите и спасавања;
6) екстерни план заштите од великог удеса (само у јединицама локалне самоуправе које
на свом простору имају СЕВЕСО оператере).
Члан 10.
План градских општина града Београда, садржи следеће елементе:
1) рано упозоравање и приправност (спремност);
2) мобилизација и активирање;
3) заштита и спасавање по врстама опасности;
4) мере цивилне заштите:
(1) узбуњивање,

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1045

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

(2) склањање,
(3) евакуација,
(4) прва помоћ,
5) употреба снага и субјеката заштите и спасавања.
Члан 11.
План субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, садржи следеће елементе:
1) рано упозоравање и приправност – спремност (за организационе целине које су носиоци извршења задатака у области заштите и спасавања добијених од надлежних штабова за ванредне ситуације);
2) извршење задатака утврђених Националним планом, Планом аутономних покрајина
и Планом Града Београда и Планом јединица локалне самоуправе, које садржи:
(1) преглед добијених задатака,
(2) преглед мера и активности на спровођењу добијених задатака,
(3) списак запослених који се ангажују у извршењу добијених задатака,
(4) преглед материјално-техничких средстава која се ангажују у спровођењу добијених
задатака,
(5) план активирања,
(6) извод из прегледа привредних друштава и других правних лица са којима сарађује у
извршењу добијених задатака;
3) мере цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, и то:
(1) узбуњивање,
(2) евакуација,
(3) склањање,
(4) збрињавање угрожених и настрадалих,
(5) прва помоћ,
(6) преглед средстава за личну и узајамну и колективну заштиту.
Члан 12.
План привредних друштава и других правних лица, садржи следеће елементе:
1) увод (организовање заштите и спасавања по опасностима препознатим кроз Процену,
шему организационе структуре привредног друштва и другог правног лица са њиховим
елементима система заштите и спасавања);
2) мере и задатке цивилне заштите – заштита и спасавање запослених и корисника услуга правних лица, и то:
(1) узбуњивање,
(2) евакуација,
(3) склањање,
(4) прва помоћ,
(5) преглед средстава за личну, узајамну и колективну заштиту.
План за остале субјекте који имају обавезу израде Процене и Плана ближе ће се уредити
Методологијом.
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Начин израде и обавезе субјеката у изради Процене и Плана
Члан 13.
Обавезу учешћа у изради Процене за ниво Републике Србије и Националног плана имају
министарства, посебне организације и други органи државне управе, научне, здравствене, културне и друге установе и институције чија делатност је од значаја за њену израду.
Израду Процене за ниво Републике Србије и Националног плана организује и координира организациона јединица Министарства унутрашњих послова у чијем делокругу је
област смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама (у даљем
тексту: Надлежна служба).
Орган државне управе у чијем делокругу је у највећем делу одређени ризик односно опасност, организује и реализује израду дела Процене и Плана из свог делокруга.
Министарство одређује координаторе, носиоце и извршиоце израде Процене и Плана.
Сви субјекти који су у обавези израде Процене за ниво Републике Србије и Националног
плана одговорни су за тачност свих података из своје надлежности који се налазе у Процени и Плану и одазивају се на позив Надлежне службе.
Члан 14.
Обавезу учешћа у изради Процене аутономне покрајине и Плана аутономних покрајина
имају органи аутономних покрајина, научне и високо образовне институције у сладу са
својим надлежностима.
Носилац израде Процене и Плана аутономних покрајина је правно лице са овлашћењем
које издаје Министарство.
Процену и План аутономних покрајина усваја надлежни орган аутономних покрајина на
предлог Покрајинског штаба за ванредне ситуације, а по прибављеној сагласности Министарства.
Члан 15.
Процену јединице локалне самоуправе и План јединице локалне самоуправе израђује
надлежни орган јединице локалне самоуправе који у свом саставу има лице са лиценцом
за израду Процене и Плана, односно може бити ангажовано и друго правно лице са
овлашћењем за израду Процене и Плана.
Процену јединице локалне самоуправе усваја надлежни орган јединице локалне самоуправе на предлог Штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе, а по прибављеној сагласности Министарства.
Члан 16.
Субјекти од посебног значаја, као правна лица од значаја за систем смањења ризика и
управљања ванредним ситуацијама и који су одређени одлуком надлежног органа да
буду носиоци посебних задатака у систему смањења ризика и управљању ванредним
ситуацијама, израђују Процену и План самостално уколико имају овлашћење за израду
сопствене Процене и Плана или ангажују правна лица са овлашћењем за израду ових
докумената.
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Посебан део Плана субјекта од посебног значаја за заштиту и спасавање је део који се
односи на дефинисане задатке добијене од Министарства за субјекте који су одређени за
национални ниво односно од надлежног штаба за субјекте од посебног значаја за покрајину, односно јединице локалне самоуправе, ради планирања ангажовања сопствених
снага и средства за реаговање у ванредним ситуацијама.
Члан 17.
Привредна друштва и друга правна лица која имају такве организационе целине чији су
обим и значај делатности од посебног значаја за привреду Републике Србије из области
енергетике и рударства, израђују Процену и План и за те организационе целине.
Обавезу израде Процене и Плана у складу са ставом 1. овог члана, из области енергетике
и рударства, имају организационе целине, односно објекти Јавног предузећа „Електропривреда Србијеˮ, и то:
1) Термоелектрана „Никола Тесла А” (ТЕНТ А) са пратећим објектима, Обреновац;
2) Термоелектрана „Никола Тесла Б” (ТЕНТ Б) са пратећим објектима, Обреновац;
3) Термоелектрана Колубара А са пратећим објектима, Велики Црљани;
4) Термоелектрана Морава, са пратећим објектима, Свилајнац;
5) Железнички транспорт, Обреновац;
6) ТЕКО А са пратећим објектима, Костолац;
7) ТЕКО Б са пратећим објектима, Дрмно б. б.;
8) ТЕ-ТО Нови Сад са пратећим објектима, Нови Сад;
9) Хидроелектрана Ђердап 1 са пратећим објектима, Кладово;
10) Хидроелектрана Ђердап 2 са пратећим објектима, Самариновац, Неготин;
11) Власинске хидроелектране са пратећим објектима (Врла 1, 2, 3 и 4 са акумулацијом),
Сурдулица;
12) Хидроелектрана Пирот са пратећим објектима, Пирот;
13) Хидроелектрана Бајина Башта са пратећим објектима, Бајина Башта;
14) РХЕ Бајина Башта са пратећим објектима, Перућац;
15) Лимске хидроелектране (Хидроелектране Бистрица, Кокин брод, Увац, Потпећ) са
пратећим објектима, Нова Варош;
16) Хидроелектрана Зворник са пратећим објектима, Зворник;
17) Електроморава (Хидроелектране Овчар бања, Међувршје) са пратећим објектима,
Чачак;
18) Главна дирекција Огранка ТЕ-КО Костолац са пратећим објектима, (Диспечерски
центар, Технички сектор, Дирекција за унапређење производње Огранка ТЕ-КО Костолац), Костолац;
19) Површински коп „Дрмноˮ са пратећим објектима (погон Дробилане, Погон помоћне
механизације) Село Дрмно;
20) Дирекција Лазаревац (Колубара пројект, објекти у Лазаревцу), Лазаревац;
21) Барошевачки део Површински копови Рударски басен Колубаре (Погон „Пољецˮ,
Погон „Поље Дˮ, са помоћном механизацијом, Центар за стручне послове), Зеоке;
22) Тамнавски део Површински копови Рударског басена Колубаре (Погон ПК „Тамнава
истокˮ, Погон ПК „Тамнава западˮ, са помоћном механизацијом), Степојевац;
23) Вреочки део Рударског басена Колубара (Колубара Прерада, Колубара Метал), Вреоци;
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24) Управа Јавног предузећа Електропривреда Србије (пословне зграде у Балканској 13,
седиште ЈП ЕПС и Царице Милице 2-DATA ЦЕНТАР), Београд.
Обавезу израде Процене и Плана из области енергетике Нафтне индустрије Србије
(НИС ад Нови Сад) имају организационе целине, односно објекти, и то:
1) Блок Прерада (Рафинерија нафте Панчево);
2) Блок Промет (у оквиру ког су сва складишта нафтних деривата и течног нафтног гаса);
3) Блок Истраживање и производња (за локације које су СЕВЕСО постројење вишег реда).
Члан 18.
Привредна друштва и друга правна лица, у складу са законом, у обавези су да имају
Процену и План.
Члан 19.
Процене и Планови се ажурирају у складу са потребама и новим околностима, а у целини се поново израђују и доносе на сваке три године након чега се достављају на сагласност Министарству.
Субјекти који самостално израђују Процену и План у обавези су да ангажују надлежне
институције у поступку идентификовања опасности.
Члан 20.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о садржају и начину израде
планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике
Србије, број 8/11).
Члан 21.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 119-2776/2020-1
У Београду, 23. јула 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р.
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3. Уредба о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне
ситуације
Службени гласник Републике Србије, бр. 27/2020.
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом уредбом уређује се састав, начин и организација рада штабова за ванредне ситуације.
Републички штаб за ванредне ситуације
Члан 2.
Републички штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Републички штаб) чине командант, начелник и чланови штаба.
Командант Републичког штаба је министар у чијем делокругу су послови из области
заштите и спасавања oд катастрофа (у даљем тексту: командант Републичког штаба).
Начелник Републичког штаба је руководилац организационе јединице Министарства
унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) у чијем делокругу су послови заштите и спасавања од катастрофа (у даљем тексту: начелник Републичког штаба).
Чланови Републичког штаба су:
1) министри у чијем делокругу су послови из области: спољних послова; грађевинарства;
саобраћаја и инфраструктуре; трговине, туризма и телекомуникација; државне управе и
локалне самоуправе; финансија; привреде; пољопривреде, шумарства и водопривреде;
заштите животне средине; рударства и енергетике; правосуђа; одбране; здравља; рада;
културе и информисања; просвете;
2) руководиоци посебних организација, јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица или установа у чијем делокругу су послови или задаци од значаја за
заштиту и спасавање од катастрофа, а нарочито из области метеорологије и геологије,
сеизмологије, геохазарда, хидрологије, водопривреде и шумарства, електропривреде,
телекомуникација, информисања од националног значаја, јонизујућег зрачења, нуклеарне сигурности;
3) службеници, односно лица на положају или руководиоци високог нивоа из Министарства унутрашњих послова и официр Војске Србије, генерални секретар Црвеног
крста Србије, представник Горске службе спасавања и други у складу са проценом Надлежне службе.
Члан Републичког штаба је и командант Покрајинског штаба за ванредне ситуације.
У складу са проценом организационе јединице Министарства у чијем делокругу су
послови заштите и спасавања од катастрофа (у даљем тексту: Надлежна служба), на предлог Министарства, Влада одлуком може за члана Републичког штаба именовати и
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представнике других органа и правних лица који обављају делатност од значаја за заштиту и спасавање.
Стручне и административно-техничке послове потребне за рад Републичког штаба обавља Надлежна служба.
Покрајински штаб за ванредне ситуације
Члан 3.
Покрајински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Покрајински штаб) чине командант, начелник и чланови штаба.
Командант Покрајинског штаба је председник Покрајинске владе.
Начелник Покрајинског штаба је високи руководилац надлежне службе.
Чланови Покрајинског штаба су:
1) чланови извршног органа аутономне покрајине у чијем делокругу су послови из области: привреде; туризма; пољопривреде, водопривреде, шумарства; одбране; регионалног
развоја; међурегионалне сарадње; локалне самоуправе; здравства; урбанизма; заштите
животне средине; геологије, рударства и енергетике; грађевинарства; саобраћаја; социјалне политике; демографије; равноправности полова; културе; јавног информисања;
односа са верским заједницама и други у складу са предлогом Покрајинске владе и надлежне службе;
2) представници покрајинских органа управе у чијем делокругу су послови из области:
водопривреде; шумарства; урбанизма; здравства; заштите животиња и други у складу са
предлогом Покрајинске владе и надлежне службе;
3) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица и других
организација из области: информисања; стручни радници Министарства унутрашњих
послова; представник Војске Србије, Црвеног крста Србије, удружења грађана и других
субјеката у складу са предлогом Покрајинске владе и надлежне службе.
У складу са проценом и на иницијативу надлежне службе, надлежни покрајински орган
може посебном одлуком за члана Покрајинског штаба именовати и представнике других
органа и правних лица који обављају делатност од значаја за заштиту и спасавање.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Покрајинског штаба обавља стручна служба аутономне покрајине, у сарадњи са начелником Штаба и организационим јединицама Надлежне службе на територији аутономне покрајине.
Окружни штаб за ванредне ситуације
Члан 4.
Окружни штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Окружни штаб) чине командант,
начелник и чланови штаба.
Командант Окружног штаба је начелник управног округа.
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Начелник Окружног штаба је представник организационе јединице надлежне службе за
територију управног округа.
Чланови Окружног штаба су представници у управном округу у чијем су делокругу
послови из области: унутрашњих послова; здравства; пољопривреде, водопривреде, шумарства; рада; социјалне политике; заштите животне средине; саобраћаја; грађевинарства; урбанизма; информисања; комуналних делатности; као и представници
Министарства одбране и Војске Србије и Црвеног крста Србије.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Окружног штаба обавља
организациона јединица надлежне службе са територије управног округа.
Градски штаб за ванредне ситуације
Члан 5.
Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Градски штаб) чине командант,
заменик команданта, начелник и чланови штаба.
Командант Градског штаба је градоначелник.
Заменик команданта је заменик градоначелника, помоћник градоначелника или члан
градског већа.
Начелник Градског штаба је представник организационе јединице Надлежне службе за
територију града.
Начелник Градског штаба града Београда је руководилац организационе јединице Надлежне службе за територију града Београда.
Чланови градског штаба су:
1) представници органа града у чијем делокругу су послови из области: одбране; информисања; инспекције; комуналних делатности; стамбених послова; здравства; пољопривреде, водопривреде, шумарства; рада; социјалне политике; заштите животне средине;
образовања; урбанизма; грађевинарства; саобраћаја; енергетике и други у складу са предлогом градске управе и надлежне службе;
2) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, представници Министарства
унутрашњих послова, представник Војске Србије, Црвеног крста Србије, удружења грађана, других правних лица и установа и други у складу са предлогом градске управе и
надлежне службе.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Градског штаба обавља
стручна служба града, у сарадњи са начелником Штаба и организационом јединицом
надлежне службе за територију града.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Градског штаба за ванредне ситуације града Београда обавља организациона јединица Надлежне службе за
територију града Београда, у сарадњи са стручном службом града Београда.
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Штаб за ванредне ситуације градске општине
Члан 6.
Штаб за ванредне ситуације градске општине (у даљем тексту: Штаб градске општине)
се образује, организује и ради у складу са законом, статутом града и другим прописима
којима се дефинише надлежност градских општина.
Штаб градске општине чине командант, заменик команданта, начелник и чланови штаба.
Командант Штаба градске општине је председник градске општине.
Заменик команданта је заменик председника градске општине, односно помоћник председника градске општине или члан већа градске општине.
Начелник Штаба градске општине је представник организационе јединице Надлежне
службе.
Чланови Штаба градске општине су:
1) представници органа градске општине у чијем делокругу су послови из области:
одбране; информисања; инспекције; комуналних делатности; стамбених послова; здравства; пољопривреде, водопривреде, шумарства; рада; социјалне политике; заштите животне средине; образовања; урбанизма; грађевинарства; саобраћаја; геологије, рударства
и енергетике и други у складу са предлогом градске општине и организационе јединице
надлежне службе за територију града;
2) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, представници Министарства
унутрашњих послова, представник Војске Србије, Црвеног крста Србије, удружења грађана, других правних лица и установа и други у складу са предлогом градске општине и
организационе јединице надлежне службе за територију града.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Штаба градске општине
обавља стручна служба градске општине, у сарадњи са начелником Штаба градске
општине и организационом јединицом Надлежне службе за територију града.
Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 7.
Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Општински штаб) чине командант, заменик команданта, начелник и чланови штаба.
Командант Општинског штаба је председник општине.
Заменик команданта Општинског штаба је заменик председника општине, помоћник
председника општине или члан општинског већа.
Начелник општинског штаба је представник надлежне службе.
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Изузетно, начелник Општинског штаба може бити лице ван надлежне службе, по претходно добијеној сагласности руководиоца Надлежне службе.
Чланови Општинског штаба су:
1) представници органа општине у чијем делокругу су послови из области: одбране;
информисања; инспекције; комуналних делатности; стамбених послова; здравства; пољопривреде, водопривреде, шумарства; рада; социјалне политике; заштите животне
средине; образовања; урбанизма; грађевинарства; саобраћаја; геологије, рударства и
енергетике и други у складу са проценом општинске управе и организационе јединице
Надлежне службе;
2) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, представници Министарства
унутрашњих послова, представник Војске Србије, Црвеног крста Србије, удружења грађана, других правних лица и установа и други у складу са предлогом општинске управе и
организационе јединице надлежне службе за територију општине.
Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Општинског штаба обавља стручна служба општине, у сарадњи са начелником Општинског штаба и организационом јединицом Надлежне службе у чијој надлежности је територија општине.
Фазе у раду штабова
Члан 8.
Штаб за ванредне ситуације ради у складу са законом и другим прописима реализујући
своје активности кроз три фазе које се међусобно смењују и то: превентивна фаза, оперативна фаза, односно послови координације и руковођења као друга фаза и активности у
фази опоравка заједнице као трећа фаза.
Превентивна фаза
Члан 9.
Активности у превентивној фази представљају организацију и спровођење задатака и
мера које штаб реализује у периоду пре ванредне ситуације.
Штаб за ванредне ситуације спроводи активности на разматрању стања спремности за
организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја
и изградње система смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама.
Штаб за ванредне ситуације ове активности разматра на редовним седницама.
Оперативна фаза
Члан 10.
Активности штаба за ванредне ситуације које се спроводе у оперативној фази су непосредно руковођење и координација субјектима и снагама система смањења ризика и
управљању ванредним ситуацијама на погођеној територији ради заштите и спасавања
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живота и здравља људи, животиња, материјалних и културних добара, животне средине,
инфраструктуре и других штићених вредности.
Штаб за ванредне ситуације ове активности разматра и реализује на ванредним седницама које се сазивају по потреби.
По укидању ванредне ситуације приступа се анализи ситуације на погођеној територији,
у погледу броја и стања угроженог и настрадалог становништва, домаћинстава, инфраструктуре, анализи рада учесника као и других потребних података по процени штаба за
ванредне ситуације.
Анализа ситуације доставља се штабу за ванредне ситуације непосредно вишег нивоа
образовања.
Републички штаб за ванредне ситуације након ванредне ситуације проглашене за територију Републике Србије анализу ситуације сачињену сагласно ставу 3. овог члана
доставља Влади.
Фаза опоравка
Члан 11.
Штаб за ванредне ситуације активно учествује у препознавању потребе за предузимањем
мера опоравка, организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и
рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих катастрофа.
По спроведеним мерама опоравка приступа се изради извештаја о стању погођених
штићених вредности са предлогом мера за смањење ризика од будућих катастрофа.
Извештај се доставља штабу за ванредне ситуације непосредно вишег нивоа образовања.
Републички штаб за ванредне ситуације извештај доставља Влади, на упознавање.
Заказивање седница штаба за ванредне ситуације
Члан 12.
Заказивање седница штаба за ванредне ситуације, налаже командант, a y његовом одсуству заменик команданта или начелник штаба, а на предлог Надлежне службе, односно
надлежног органа аутономне покрајине и надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Надлежна служба или служба аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе непосредно позива чланове штаба.
Документа штаба за ванредне ситуације
Члан 13.
Документа штаба су пословник о раду, годишњи план рада, годишњи извештај о раду,
извештаји, анализе, информације, наредбе, закључци, препоруке.
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Пословник о раду
Члан 14.
Пословником о раду утврђују се: број редовних седница; начин припремања редовних и
ванредних седница; начин утврђивања дневног реда; заказивање седнице; позивање
чланова штаба и ток седнице; начин расправе и одлучивања о доношењу наредби, закључака препорука и других докумената штаба.
Годишњи план рада
Члан 15.
Годишњи план рада је документ којим се планирају активности на годишњем нивоу
кроз предложене теме које су достављене од надлежних субјеката писаним путем, које ће
се разматрати на редовним седницама.
Годишњи план рада разматра се на последњој редовној седници у текућој години за наредну годину.
Обавезни елементи годишњег плана рада су предложене теме надлежних субјеката, а
носилац реализације теме је надлежни штаб за ванредне ситуације у сарадњи са предлагачем теме и податак на којој седници ће бити разматрана предложена тема (полугодишњи период).
Предлог годишњег плана рада штаба за ванредне ситуације аутономне покрајине,
општина и градова израђује тај штаб, усваја се на седници тог штаба, након чега Годишњи план рада усваја надлежни орган у аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе и града Београда.
Предлог годишњег плана рада окружног штаба за ванредне ситуације израђује тај штаб,
усваја се на седници тог штаба, након чега Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације усваја Републички штаб за ванредне ситуације.
Предлог годишњег плана рада Републичког штаба за ванредне ситуације израђује Надлежна служба, утврђује се на седници тог штаба и ради усвајања доставља Влади.
Годишњи извештај о раду
Члан 16.
Годишњи извештај о раду је документ који садржи податке о реализованим активностима штаба за ванредне ситуације током претходне године превасходно кроз реализацију
тема из годишњег плана рада, као и активности током ванредне ситуације.
Годишњи извештај о раду разматра се на првој редовној седници у текућој години.
Обавезни елементи годишњег извештаја о раду треба да буду садржани кроз следеће
целине:
1) редовне седнице штаба за ванредне ситуације и то укупан број реализованих, по седницама реализоване теме у складу са Планом рада, као и теме које су реализоване, а ни-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1056

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

су предвиђене Планом рада, са освртом на евентуалне проблеме у реализацији, координацији и контроли функционисања свих субјеката заштите и спасавања уз пратећа документа штаба (наредбе, закључци и препоруке) са кратким садржајем наведених документа, као и општи закључак са редовне седнице;
2) ванредне седнице – број одржаних ванредних седница, шта је на седницама разматрано, прегледом проглашених ванредних ситуација и описом која територија је била
угрожена, број људи, да ли има настрадалих, да ли је инфраструктура угрожена, материјална и културна добра, прегледом ангажованих снага и средстава и подацима о штетама. Такође се приказују усвојена акта штаба за ванредне ситуације (закључци, наредбе и
препоруке), извештаји и анализе, као и општи закључак са ванредне седнице;
3) главне активности надлежних институција током ванредне ситуације;
4) активности штаба за ванредне ситуације у превентивном циклусу рада, а нарочито
праћење стања и организације система смањења ризика од катастрофа са освртом на
специфичности територије, рад на изради докумената у складу са прописима, учешће у
обукама;
5) активности штаба за ванредне ситуације у мерама опоравка са кратким објашњењем у
организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације,
узимајући и обзир смањење ризика од будућих катастрофа.
Врсте аката
Члан 17.
У извршавању послова и задатака из своје надлежности, штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке.
Наредбом се налаже:
1) извршавање задатака, односно мера заштите и спасавања;
2) употреба снага и средстава заштите и спасавања;
3) употреба средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама на својој територији.
Овај документ користи се у оперативном циклусу рада штаба за ванредне ситуације.
Закључком се:
1) утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања,
2) образује стручно-оперативни тим и оперативни штаб и утврђују његови задаци;
3) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
4) утврђује мишљење на одређена акта које штаб разматра;
5) одлучује о другим питањима о којима се не одлучује наредбом.
Овај документ користи се у сва три циклуса рада штаба за ванредне ситуације.
Препоруком се:
1) предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и спасавања;
2) предлаже предузимање мера, радњи и поступака којима се умањује ризик од опасности.
Овај документ користи се у свe три фазе рада штаба.
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Врсте седница
Члан 18.
Штаб за ванредне ситуације своје активности реализује на седницама штаба за ванредне
ситуације које могу бити редовне и вaнредне.
Редовне седнице се одржавају најмање два пута годишње и на њима се разматрају теме
које су предвиђене Планом рада.
На редовним седницама се разматрају и теме које нису планиране, јер њихово разматрање не трпи одлагање.
Ванредне седнице се одржавају због најаве или настанка опасности која може угрозити
животе и здравље људи и материјална добра са циљем организовања и предузимања
мера координације и руковођења у ванредним ситуацијама.
Обука штаба за ванредне ситуације
Члан 19.
Ради подизања спремности за организовани одговор за потребе рада штаба за ванредне
ситуације, Министарство организује и спроводи обуку, оспособљавање и стручно усавршавање команданта, заменика команданата, начелника и чланова штаба према утврђеном плану и програму обуке.
Стручно-оперативни тимови
Члан 20.
За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, штаб за ванредне ситуације
може образовати стручно-оперативни тим.
Стручно-оперативни тимови образују се по процени штаба за ванредне ситуације, за
извршавање задатака и мера заштите и спасавања, и то: евакуације; збрињавања; склањања; радиолошко-хемијско-биолошке заштите; заштите и спасавања од пожара и
експлозија; заштите и спасавања од поплава и несрећа на води и под водом; заштите и
спасавања од техничко-технолошких несрећа, односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди надлежни штаб за ванредне ситуације.
У састав стручно-оперативног тима улазе стручњаци из састава: органа или институција
који је надлежан за одређену опасност; Надлежне службе; органа државне управе,
покрајинских и органа јединица локалне самоуправе; посебних организација; научних
установа, организација, привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу
су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац којег именује штаб.
Стручно-оперативни тим одговара начелнику штаба.
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Оперативни штаб за ванредне ситуације
Члан 21.
Републички штаб за ванредне ситуације образује Оперативни штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Оперативни штаб) у складу са својом проценом, ради бржег и ефикаснијег реаговања и доношења одлука приликом активирања снага и средстава из своје
надлежности у току ванредне ситуације.
Оперативни штаб се може сазвати и у превентивном циклусу ради сагледавања стања,
предлагања мера и активности на спречавању или умањењу ризика од опасности за коју
је образован.
Састав Оперативног штаба чине руководилац, његов заменик, координатор и чланови. У
састав овог штаба улазе представници који су овлашћени да непосредно доносе одлуке
испред органа или институција у чијој надлежности је одређена опасност, представници
Надлежне службе, експерти из одређених области, као и друга лица која у складу са својом надлежношћу и функцијом могу да у најкраћем времену оперативно учествују у раду
овог штаба и у доношењу одлука.
Оперативни штаб одговара Републичком штабу за ванредне ситуације.
Престанак важења ранијег прописа
Члан 22.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о саставу и начину рада штабова
за ванредне ситуације (Службени гласник Републике Србије, број 98/10).
Ступање на снагу
Члан 23.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-2351/2020
У Београду, 12. марта 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р.
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4. Уредба о садржају и начину израде плана смањења ризика
од катастрофа
Службени гласник Републике Србије, број 21 од 6. марта 2020.
Предмет Уредбе
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређује садржај и начин израде плана смањења ризика од катастрофа (у даљем тексту: План).
Предмет Плана
Члан 2.
Планом се утврђују превентивне, организационе, техничке, финансијске, нормативне,
надзорне, едукативне и друге мере и активности (структурне и неструктурне мере и активности) које су надлежни државни органи, аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем периоду
у циљу третирања и смањења ризика од катастрофа и ублажавања његових последица.
Структурне мере и активности
Члан 3.
Структурне мере и активности су мере које се односе на инвестиције у изградњу или реконструкцију инфраструктуре, а чија пројектно-техничка документација треба да садржи све неопходне податке о постојећим ризицима.
Неструктурне мере и активности
Члан 4.
Неструктурне мере и активности су све оне мере које подразумевају коришћење постојећих знања, праксе и стандарда за смањење ризика од катастрофа, а нарочито оне мере
исказане кроз јавне политике, планска документа и законе, које омогућавају подизање
јавне свести, професионално усавршавање и едукацију у области смањења ризика од
катастрофа.
Садржина Плана
Члан 5.
План обавезно садржи следеће елементе:
1) увод у план који у себи садржи назив опасности за коју се ради план, кратку анализу
постојећег стања, опис жељеног стања (општи и посебни циљеви) и извод из процене
ризика у делу којим се дефинише ниво ризика од предметне опасности (матрица за
штићене вредности);
2) мере и активности које је потребно предузети ради смањења ризика од катастрофа;
3) субјекте одговорне за спровођење мера и активности, као и за праћење спровођења и
извештавање о спровођењу;
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4) рокове за завршетак предвиђених мера и активности;
5) потребна средства за спровођење мера и активности, уз навођење извора финансирања за обезбеђена средства.
План може садржати и друге елементе у складу са потребама доносиоца.
Начин израде Плана
Члан 6.
Министарство унутрашњих послова образује посебну радну групу за израду Националног плана смањења ризика од катастрофа, у којој своје представнике обавезно имају сви
органи државне управе, који су према закону носиоци његове израде.
У току израде Националног плана из става 1. овог члана, спроводе се консултације, а након тога и јавна расправа, у складу са прописима који уређују плански систем Републике
Србије и Пословником Владе.
Надлежни органи аутономних покрајина, односно јединица локалних самоуправа, израђују своје планове смањења ризика од катастрофа на основу сопствених процена ризика
од катастрофа, сходном применом одредаба ст. 1. и 2. овог члана.
Надлежни органи аутономних покрајина, односно јединица локалних самоуправа, у обавези су да, у току израде покрајинских, односно локалних планова смањења ризика од
катастрофа, обаве потребне консултације са Министарством унутрашњих послова и другим органима државне управе из става 1. овог члана, ради обезбеђења међусобне усаглашености планова.
Члан 7.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-1975/2020
У Београду, 5. марта 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнaбић
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4. Уредба о спровођењу евакуације
Службени гласник Републике Србије, број 111/09
На основу члана 59. став 5. Закона о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 111/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник Републике Србије", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08 и 16/11), Влада доноси Уредбу о
спровођењу евакуације.
Члан 1.
Овом уредбом уређују се спровођење евакуације и висина накнаде за евакуацију.
Члан 2.
Евакуација се организује и спроводи с циљем заштите и спасавања људи, животиња, материјалних и културних добара, државних органа, привредних друштава и других правних лица од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа – удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа (у даљем тексту: елементарне непогоде и друге несреће).
Члан 3.
Планирање евакуације врши се на основу Процене угрожености, а ради правовремених
припрема за организовано спровођење евакуације.
Планом евакуације утврђују се и разрађују: процедуре спровођења мера и задатака евакуације; неопходна материјално-техничка и финансијска средства; задаци, начин деловања и одговорност свих учесника у спровођењу евакуације.
План евакуације израђује се као посебан докуменат и чини саставни део Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама.
Члан 4.
Евакуација се спроводи на основу наређења надлежног штаба за ванредне ситуације.
У складу са Планом евакуације, штаб за ванредне ситуације наређује ангажовање моторних возила и других материјалних средстава за потребе евакуације.
Наредба Републичког штаба за ванредне ситуације субјектима на које се евакуација односи преноси се преко Републичког и окружних центара за обавештавање, односно преко Националног и оперативних центара 112 и општинских штабова за ванредне ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације наређења везана за евакуацију издаје непосредно субјектима на које се евакуација односи.
Зависно од посебних потреба лица која се евакуишу и обима евакуације, штаб за ванредне ситуације може ангажовати орган или службу социјалне заштите, одговарајућу орга-
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низацију црвеног крста, одговарајућу здравствену службу, а може затражити и активирање повереника и обвезника цивилне заштите за помоћ при евакуацији.
Члан 5.
Ако се евакуација становништва планира на територију друге јединице локалне самоуправе, прихват и збрињавање евакуисаног становништва организује и обезбеђује надлежни орган јединице локалне самоуправе са чије се територије врши евакуација у сарадњи са органима јединице локалне самоуправе на чију се територију врши евакуација.
Координацију активности из става 1. овог члана врше надлежни штабови за ванредне
ситуације.
Члан 6.
Трошкови евакуације обезбеђују се из буџета јединица локалне самоуправе, аутономне
покрајине, односно Републике Србије, зависно од обима и територије са које се организује евакуација.
Ако се евакуација спроводи на територији једне јединице локалне самоуправе, трошкови
евакуације исплаћују се из буџета те јединице локалне самоуправе.
Ако се евакуација спроводи на територију друге јединице локалне самоуправе, трошкове
евакуације обезбеђује локална самоуправа са чије територије се врши евакуација у сарадњи са јединицом локалне самоуправе на чију територију се врши евакуација.
Ако се евакуација спроводи за више јединица локалне самоуправе или ако се спроводи
потпуна евакуација, финансирање евакуације обезбеђује се из буџета јединица локалне
самоуправе са чије територије се врше евакуацију, као и из буџета аутономне покрајине
и буџета Републике Србије.
Члан 7.
Висина трошкова која се накнађује лицу које учествује у спровођењу евакуације утврђује
се према стварним трошковима који настају током спровођења евакуације, а применом
одредаба посебног прописа којим се уређује висина накнаде за извршавање материјалне
обавезе у случају елементарне непогоде и друге несреће.
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-2118/2011-2
У Београду, 24. марта 2011. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с. р.
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5. Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава
Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2019.
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Општи план за одбрану од поплава, који је одштампан уз ову
уредбу и чини њен саставни део.
Члан 2.
Мере које се морају предузети превентивно и у периоду наиласка великих вода (спољних
и унутрашњих) и нагомилавања леда на водотоку, начин институционалног организовања одбране од поплава, дужности, одговорности и овлашћења руководилаца одбране,
институција и других лица надлежних за одбрану од поплава, начин осматрања и евидентирања хидролошких и других података, прогноза појава, обавештавања и други подаци утврђени су општим планом из члана 1. ове уредбе.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а важи шест година од дана ступања на снагу.
05 број 110-2028/2019-1
У Београду, 14. марта 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р.
ОПШТИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
1. Уводне одредбе
Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и нагомилавања леда, организује се и спроводи на водним подручјима Републике Србије, у складу са
Законом о водама (Службени гласник Републике Србије, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и
95/18 – др. закон), Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним
ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 87/18), Законом о потврђивању
Конвенције између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о
експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и
„Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ – Међународни уговориˮ, број 7/98),
Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (Службени гласник Републике Србије, број 3/17 – у даљем тексту: Стратегија), међудржавним
споразумима о билатералној сарадњи, Општим планом за одбрану од поплава (у даљем
тексту: општи план), годишњим оперативним планом за одбрану од поплава за воде I
реда и унутрашње воде (у даљем тексту: републички оперативни план) и годишњим оперативним плановима за одбрану од поплава за воде II реда (у даљем тексту: локални
оперативни планови).
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Ради заштите подручја угрожених поплавама (у даљем тексту: поплавна подручја) доноси се општи план за воде I и II реда и за унутрашње воде.
2. Територијална организација одбране од поплава
Организација и спровођење одбране од поплава одређени су у републичком оперативном плану и остварују се на водним подручјима, водним јединицама, секторима и деоницама, мелиорационим подручјима и хидромелиорационим системима у циљу заштите штићених поплавних подручја.
Поплавна подручја угрожена сувишним унутрашњим водама штите се од поплава изазваним унутрашњим водама (сувишне атмосферске и подземне воде) хидромелиорационим системима за одводњавање.
Водне јединице су основне територијалне јединице за обављање оперативних послова у
управљању водама, а нарочито у одржавању водних објеката и спровођењу одбрана од
поплава. Штићена поплавна подручја су подручја која се од поплава штите водним
објектима за заштиту од штетног дејства вода, регулационим објектима и објектима за
заштиту од штетног дејства унутрашњих вода (у даљем тексту: заштитним системима)
груписаних у деонице и секторе.
Степен заштите штићених поплавних подручја утврђује се на основу угрожености становништва, материјалних добара и инфраструктуре, а у складу са Стратегијом. Зависно
од изграђености заштитних система, одређује се заштитни статус: затворена касета,
отворена касета, условно затворена касета и регулисано подручје.
Сектори обухватају деонице одбране и у оквиру њих остварује се оперативна организација и спровођење одбране од поплава на штићеним подручјима.
Деонице чине одбрамбене линије – системи заштитних и регулационих водних објеката
и бране са акумулацијама, којима се од поплава штите штићена поплавна подручја и на
којима се остварује оперативна организација и спровођење одбране од поплава.
Хидромелиорационе системе чине водотоци и водни објекти којима се регулише водни
режим у циљу заштите од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање.
На хидромелиорационим системима се оперативно организује и спроводи одбрана од
поплава од унутрашњих вода.
3. Организовање одбране од поплава
Одбрану од поплава на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини
организује Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, Београд, на територији Републике Србије, осим територије АП Војводине и Јавно водопривредно предузеће „Воде
Војводине”, Нови Сад, на територији АП Војводине (у даљем тексту: јавно водопривредно предузеће), у складу са Законом о водама, општим планом и републичким оперативним планом, и спроводи уз ангажовање Републичког хидрометеоролошког завода (у
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даљем тексту: Завод) и предузећа којима је поверено одржавање заштитних система (у
даљем тексту: територијално надлежно предузeће).
Јавно водопривредно предузеће, у току одбране од поплава, може да ангажује и друге
субјекте одређене републичким оперативним планом, и то:
1) предузећа којима се налогом поверава хитно извршење мера, интервенција и хитних
радова на критичним локацијама и деоницама (у даљем тексту: специјализовано предузеће);
2) правна лица којима се налогом поверава хитно извршење теренских истражних радова, хидролошко-хидрауличких анализа поплавних таласа, анализа и прорачуна за оцену
стања заштитних система и израду предлога техничких решења хитних мера и санационих радова, као и предлога решења за унапређење заштите од поплава (у даљем тексту:
правно лице задужено за хитне истражне радове и анализе).
Одбрану од поплава на водама II реда организује и спроводи јединица локалне самоуправе на својој територији, у складу са општим планом, републичким оперативним планом, локалним оперативним планом и прописима којима се уређује заштита и спасавање и ванредне ситуације.
Правно и физичко лице чија је имовина и инфраструктура угрожена поплавама одговорно је за спровођење мера одбране од поплава у циљу заштите угрожене имовине.
4. Превентивнe мере, активности, радови и извештавање о стању и спремности за одбрану од поплава
а) Превентивнe мере, активности и радови
Ван периода одбране од поплава, спроводе се превентивне мере и радови у циљу припреме за спровођење одбране од поплава, као и мере, активности и радови за унапређење заштите од поплава.
Министарство надлежно за послове водопривреде (у даљем тексту: Министарство) је
дужно да:
1) припреми:
(1) општи план,
(2) план управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије,
(3) годишњи програм управљања водама;
2) донесе републички оперативни план за наредну годину до 31. децембра текуће године
и достави га органу државне управе надлежном за ванредне ситуације;
3) преиспита, а по потреби ажурира прелиминарну процену ризика од поплава за територију Републике Србије по истеку шест година од дана њене израде;
4) координира активности на унапређењу водне делатности уређења водотока и заштита
од штетног дејства вода на јединственом водном простору Републике Србије, ради обезбеђења интегралног управљања одбраном од поплава;
5) врши инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама и подзаконских аката донетих на основу тог закона које се односе на уређење водотока и заштиту од
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штетног дејства вода на територији Републике Србије, осим територије аутономне
покрајине;
6) организује извршавање обавеза везаних за уређење водотока и заштиту од штетног
дејства вода из међудржавних споразума о билатералној сарадњи.
Надлежни орган аутономне покрајине је дужан да:
1) предложи доношење плана управљања ризицима од поплава за водна подручја на
територији аутономне покрајине;
2) донесе годишњи програм управљања водама;
3) координира са Министарством активности на унапређењу водне делатности уређења
водотока и заштита од штетног дејства вода, ради обезбеђења интегралног управљања
одбраном од поплава;
4) врши инспекцијски надзор над спровођењем одредаба Закона о водама и подзаконских аката донетих на основу тог закона које се односе на уређење водотока и заштиту од
штетног дејства вода на територији аутономне покрајине.
Јавно водопривредно предузеће је дужно да:
1) донесе годишњи програм пословања у законом утврђеном року;
2) реализује радове из годишњег програма пословања на уређењу водотока и заштити од
штетног дејства вода, као и остале радове од значаја за ову водну делатност, у обиму расположивих средстава из годишњег програма управљања водама, по дефинисаним приоритетима;
3) до 15. октобра текуће године припреми ажурне податке за доношење републичког
оперативног плана за наредну годину;
4) успостави и редовно иновира регистре водних објеката за уређење водотока, водних
објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица, водних објеката за одводњавање и водних објеката за мониторинг;
5) изради и годишње иновира елаборате за редовно одржавање водних објеката;
6) изради и редовно иновира:
(1) документацију за одбрану од поплава са техничким упутствима за рад у току одбране
од поплава,
(2) базу података о водним објектима за уређење водотока, водним објектима за заштиту
од поплава, ерозије и бујица и водним објектима за одводњавање, за потребе њиховог
редовног и инвестиционог одржавања;
7) организује вођење базе података за ажурирање прелиминарне процене ризика од
поплава;
8) изради карте угрожености и карте ризика од поплава за поплавна подручја на којима
постоје или се могу јавити значајни ризици од поплава;
9) припреми планове управљања ризицима од поплава за водна подручја или делове
водних подручја из своје надлежности;
10) извршава послове и задатке везане за уређење водотока и заштиту од штетног дејства
вода из међудржавних споразума о билатералној сарадњи, поверене од стране Министарства;
11) обезбеди потребну опремљеност људства, попуну магацина алатом, опремом и материјалом за одбрану од поплава;
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12) изради извештај о стању заштитних водних објеката, водних објеката за одводњавање и припадајуће опреме са предлогом потребних радова на одржавању њихове функционалности и извештај о стању расположивог алата, опреме и материјала за одбрану од
поплава са предлогом потребне допуне, на основу извештаја одговорних лица;
13) организује вежбе/симулације одбране од поплава на одабраном локалитету, најмање
једном годишње;
14) надлежном органу јединице локалне самоуправе пружи потребна упутства и разјашњења у вези израде локалног оперативног плана и стави на увид расположиве информације, податке и техничку документацију у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства вода који се односе на територију јединице локалне самоуправе, као и расположиву документацију у вези управљања ризицима од поплава, и то: резултате прелиминарне процене ризика од поплава, карте угрожености и карте ризика од поплава и
план управљања ризиком од поплава.
Специјализовано предузеће је дужно да обезбеди потпуну приправност расположиве
механизације, опреме, материјала и алата за извршење хитних интервенција и радова и
о томе до 15. септембра текуће године писмено обавести помоћника руководиоца задуженог за ангажовање специјализованог предузећа, руководиоца на водном подручју/мелирационом подручју.
Завод је дужан да:
1) доставља хидролошке и метеоролошке податке и прогнозе свакодневно, а оријентационе изгледе времена и хидролошке ситуације почетком месеца са корекцијом средином
месеца, Министарству, јавним водопривредним предузећима, Националном центру 112,
органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и надлежној управи Министарства одбране;
2) до 15. октобра текуће године припреми ажурне податке за доношење републичког
оперативног плана за наредну годину;
3) на захтев надлежног органа јединице локалне самоуправе достави све расположиве
податке за потребе израде локалног оперативног плана;
4) усавршава хидрометеоролошки прогностички систем, као и систем за прогнозу леда;
5) шири мрежу аутоматских хидролошких и метеоролошких станица са доставом података у реалном времену.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да:
1) од надлежног јавног водопривредног предузећа прибави ажурне информације, податке и документацију у вези уређења водотока и заштите од штетног дејства, као и документацију у вези управљања ризицима од поплава која се односи на територију јединице
локалне самоуправе и да их угради у локални оперативни план;
2) донесе локални оперативни план који, поред садржине утврђене Законом о водама,
садржи и: превентивни део (мере и радови на смањењу ризика од поплава), извод из
републичког оперативног плана за територију јединице локалне самоуправе и оперативни део за воде II реда (штићена поплавна подручја са заштитним објектима и нештићена поплавна подручја са угроженим објектима и утврђеним критеријумом за проглашење стања приправности ради заштите од поплава);
3) донесе годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава који обухвата:
одржавање и санацију заштитних водних објеката на водама II реда, одржавање водото-
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кова из локалног оперативног плана, радове на реконструкцији постојећих и изградњи
нових заштитних објеката на водама II реда и објеката за одводњавање, као и организацију одбране од поплава и евидентирање поплавних догађаја, у складу са законом којим
се уређује област вода и законом којим се уређују ванредне ситуације.
б) Извештавање о стању и спремности за одбрану од поплава
Секторски руководилац са деоничним руководиоцима, односно руководилац хидромелиорационог система дужан је да два пута годишње ван периода одбране од поплава,
изврши преглед водних објеката у оквиру свог сектора, односно хидромелиорационог
система, и да о њиховом стању поднесе писани извештај помоћнику руководиоца на
водном, односно мелиорационом подручју, најкасније до 15. септембра текуће године.
Помоћници руководиоца на водном, односно мелиорационом подручју дужни су да најмање једном годишње, заједно са секторским и деоничним руководиоцима, односно са
руководиоцима хидромелиорационих система изврше преглед стања заштитних система, преглед техничке опремљености територијално надлежног предузећа (стање механизације, опреме, алата и материјала за одбрану од поплава, преглед стања објеката за
смештај истих). Писани извештај о стању заштитних система и спремности за одбрану од
поплава доставља се руководиоцу на водном, односно мелиорационом подручју најкасније до 1. октобра текуће године.
Помоћник руководиоца на водном подручју, односно мелиорационом подручју и помоћник за ангажовање специјализованих предузећа, дужан је да најмање једном годишње, заједно са помоћницима руководиоца на водном, односно мелиорационом
подручју, секторским и деоничним руководиоцима, односно са руководиоцима хидромелиорационих система изврши преглед техничке опремљености територијално надлежних и специјализованих предузећа. Писани извештај о стању техничке опремљености, доставља се руководиоцу на водном, односно мелиорационом подручју и главном
руководиоцу одбране, најкасније до 1. октобра текуће године. Извештај садржи и
информацију о утрошеним средствима, план и динамику попуне.
Извештаји руководилаца (из територијално надлежног предузећа и из јавног водопривредног предузећа) обавезно садрже и предлог потребних радова и мера за постизање
функционалности заштитних система, као и предлоге за постизање потребне техничке
опремљености.
Руководилац на водном, односно мелиорационом подручју дужан је да, на основу писаних извештаја својих помоћника, поднесе главном руководиоцу писани извештај о стању
заштитних система и стању техничке опремљености, најкасније до 15. октобра текуће
године. Извештај садржи и предлог потребних радова на одржавању функционалности
заштитних система, редослед приоритета, као и предлог за унапређење техничке
опремљености, за постизање потребне спремности за одбрану од поплава.
Главни руководилац одбране је дужан да, на основу достављених писаних извештаја
руководиоца на водном подручју и руководиоца на мелиорационом подручју, сачини
годишњи извештај о стању заштитних система, предлог потребних радова на одржавању
и унапређењу функционалности заштитних система и техничке опремљености, са редоследом приоритета, њихове реализације за годишњи програм пословања јавног водопривредног предузећа за наредну годину.
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Ови извештаји се достављају главном координатору и координатору најкасније до 31.
октобра текуће године.
Главни руководилац, на предлог руководиоца на водном, односно мелиорационом
подручју, може захтевати израду ванредног извештаја о стању заштитних система и
опреме.
5. Kоординација и руковођење одбраном од поплава
a) Координација одбране од поплава
За координацију одбране од поплава на јединственом водном простору Републике Србије задужен је главни координатор одбране од поплава (у даљем тексту: главни координатор). Старешина органа управе у саставу Министарства је главни координатор по положају. Главни координатор има помоћнике.
За координацију одбране од поплава за територију аутономне покрајине задужен је координатор одбране од поплава (у даљем тексту: координатор). Старешина органа управе
аутономне покрајине надлежног за послове водопривреде је координатор по положају.
Координатор има помоћника.
За координацију одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задуженo је лице одређено локалним оперативним планом.
б) Руковођење одбраном од поплава
Одбраном од поплава на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини
услед наиласка великих вода и повишених водостаја услед нагомилавања леда, на основу овлашћења утврђених овим планом, руководе лица која су именована у републичком
оперативном плану:
– на водним подручјима на територији за коју је основано јавно водопривредно предузеће одбраном од поплава руководи главни руководилац одбране од поплава (у даљем тексту: главни руководилац). Директор јавног водопривредног предузећа је главни руководилац по положају, који има заменике, и то: заменика за одбрану од поплава од спољних
вода и заменика за одбрану од поплава од унутрашњих вода;
– на водном подручју, одбраном руководи руководилац одбране од поплава на водном
подручју (у даљем тексту: руководилац на водном подручју), који има заменика и помоћнике. Руководилац на водном подручју је лице из реда запослених у јавном водопривредном предузећу;
– на сектору, одбраном руководи секторски руководилац одбране од поплава (у даљем
тексту: секторски руководилац), који има заменике. Секторски руководилац је лице из
реда запослених у територијално надлежном предузећу;
– на деоницама, одбраном руководи деонични руководилац одбране од поплава (у даљем тексту: деонични руководилац), који има заменике. Деонични руководилац је лице
из реда запослених у територијално надлежном предузећу.
Одбраном од поплава од унутрашњих вода, на системима за одводњавање у јавној својини, руководе:
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– на мелиорационом подручју одбраном руководи руководилац одбране од поплава на
мелиорационом подручју (у даљем тексту: руководилац на мелиорационом подручју),
који има заменика и помоћнике. Руководилац на мелиорационом подручју је лице из
реда запослених у јавном водопривредном предузећу;
– на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини одбраном руководи
руководилац хидромелиорационог система који има заменика. Руководилац хидромелиорационог система је лице из реда запослених у територијално надлежном предузећу.
Одбраном од поплава на водама II реда руководи лице одређено локалним оперативним
планом, у складу са општим планом и прописима којима се уређује заштита, спасавање и
ванредне ситуације.
Заменици руководилаца одбране од поплава, замењују руководиоце у случају њихове
одсутности, спречености и при вишесменском раду током спровођења одбране од
поплава, као и по налогу руководиоца, са свим овлашћењима, дужностима и одговорностима руководиоца.
6. Фазе одбране од поплава и ванредна ситуација
а) Критеријуми за проглашење одбране од спољних и унутрашњих вода и нагомилавања леда
Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед нагомилавања леда, организује се и спроводи, у зависности од степена опасности, према
следећим фазама: редовна и ванредна одбрана од поплава.
Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама I реда проглашава се на речној
деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту
достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од
поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када
су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.
Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на водама I реда проглашава се на речној
деоници када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту
достигне ниво ванредне одбране утврђен у критеријумима за увођење мера одбране од
поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када
су заштитни водни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја.
На водама I реда бујичног карактера, када водостај на меродавној водомерној станици
или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране утврђен у критеријумима за
увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а очекује се даљи
пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени, проглашава се ванредна
одбрана од поплава од спољних вода.
Одбрана од поплава услед нагомилавања леда проглашава се уколико су услед стварања,
покретања и нагомилавања леда на водотоку угрожени водни и инфраструктурни објекти на водотоку и приобаље. Фазе одбране од леда (редовна, ванредна) утврђене су у ре-
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публичком оперативном плану по водотоковима, у зависности од процента покривености водене површине, услова покретања и нагомилавања леда.
Одбрана од поплава (редовна и ванредна) од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених
услова по бар једном од четири меродавна критеријума који се дефинишу у републичком оперативном плану.
На водама II реда, редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на деоницама на којима постоје изграђени заштитни и регулациони водни објекти, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, односно ванредне одбране од
поплава из локалног оперативног плана.
Ванредна одбрана од поплава се проглашава и изван угрожених подручја која нису штићена, у циљу заштите људских живота, материјалних добара и инфраструктуре, услед
неповољних хидролошких и метеоролошких услова.
б) Проглашење и укидање одбране од поплава
Одбрану од поплава од спољних вода и нагомилавања леда на водама I реда по фазама
проглашава и укида наредбом руководилац на водном подручју, на предлог секторског
руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним републичким oперативним планом.
Секторски руководилац је дужан да обавести руководиоца на водном подручју о стању
заштитних водних објеката, а руководилац за хидролошке прогнозе о хидролошким и
метеоролошким условима, који би захтевали проглашење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда на водама I реда пре достизања критеријума утврђених
републичким оперативним планом.
Руководилац на водном подручју може да, на предлог свог помоћника или секторског
руководиоца, на водама I реда прогласи поједину фазу одбране од поплава од спољних
вода и нагомилавања леда и пре достигнутих утврђених критеријума за њено проглашење, ако стање водних објеката или хидролошке и метеоролошке прилике то захтевају.
Руководилац на водном подручју може да, на предлог свог помоћника или секторског
руководиоца, на водама I реда наредбом укине поједину фазу одбране од поплава од
спољних вода и нагомилавања леда и пре него што наступе критеријуми утврђени републичким оперативним планом, ако закључи да стање водних објеката и хидролошке и
метеоролошке прилике то дозвољавају.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавној својини, по фазама проглашава и укида наредбом руководилац на мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система, а у складу
са условима и критеријумима утврђеним републичким оперативним планом.
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава на водама I реда и системима
заштите од унутрашњих вода у јавној својини, доставља се надлежном предузећу које
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спроводи одбрану од поплава, односно секторским руководиоцима, руководиоцима
хидромелиорационих система, главним руководиоцима, главном координатору и координатору, Заводу, Националном центру 112 и надлежном штабу за ванредне ситуације.
По потреби, надлежним органима суседних држава се доставља обавештење о спровођењу одбране од поплава.
Редовну, односно ванредну одбрану од поплава на водама II реда на којима се спроводи
одбрана од поплава, проглашава и укида лице одређено локалним оперативним планом.
в) Потреба за проглашење ванредне ситуације
На водама I реда када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном
месту достигне критични водостај (водостај за који је заштитни систем димензионисан и
изграђен) или критичну (најнижу) коту заштитног система који су утврђени у критеријумима за увођење мера одбране од поплава из републичког оперативног плана, а постоји опасност да најављена хидролошка ситуација знатно превазиђе услове ванредне
одбране од поплава, тј. очекује се даљи пораст водостаја или нагомилавање леда и појава
ледених баријера, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од
спољних вода, односно нагомилавања леда.
Када је испуњен један од услова по критеријумима из републичког оперативног плана,
уз истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода.
Уколико стање заштитних водних објеката и људски и материјални ресурси нису довољни за ефикасну одбрану од поплава, главни руководилац је у обавези да о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава од спољних вода, односно нагомилавања
леда или унутрашњих вода, обавести главног координатора, координатора и надлежни
орган, у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације.
О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији јединице локалне самоуправе, лице задужено локалним оперативним планом за
одбрану од поплава обавештава надлежни орган, у складу са прописима којима се уређују ванредне ситуације.
7. Овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава
Главни координатор за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
1) прати спровођење одбране од поплава на територији Републике Србије у сарадњи са
координатором и главним руководиоцима;
2) координира предузимање мера и радова у циљу интегралног спровођења одбране од
поплава и синхронизације одбране од леда на територији Републике Србије;
3) организује, у случају потребе, међусобну помоћ јавних водопривредних предузећа;
4) координира, у потребној мери, сарадњу са руководствима одбране од поплава суседних држава;
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5) координира извршење међудржавних обавеза које се односе на одбрану од поплава са
главним руководиоцима;
6) на предлог главног руководиоца, обавештава министра о потреби:
(1) извршења хитних интервенција у току одбране од поплава и хитних радова на отклањању штетних последица поплава на водним објектима и кориту за велику воду непосредно након спровођења одбране од поплава, за територију Републике Србије, осим
територије аутономне покрајине,
(2) привремене забране друмског, железничког или водног саобраћаја у случају опасности од поплава.
Помоћник главног координатора за време одбране од поплава врши нарочито следеће
послове:
1) обједињује информације о спровођењу одбране од поплава на територији Републике
Србије;
2) обједињује захтеве главних руководилаца о додатним потребама у људству, опреми и
механизацији у циљу реализовања међусобне помоћи јавних водопривредних предузећа;
3) обједињује релевантне информације о одбрани од поплава из суседних држава;
4) извршава налоге главног координатора.
Координатор за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
1) прати спровођење одбране од поплава на територији за коју је надлежан у сарадњи са
главним руководиоцем и главним координатором;
2) у сарадњи са главним координатором организује, по потреби, међусобну помоћ јавних
водопривредних предузећа;
3) на предлог главног руководиоца, обавештава главног координатора о потреби извршења хитних радова на отклањању штетних последица поплава на водним објектима и
кориту за велику воду непосредно након спровођења одбране од поплава, за територију
аутономне покрајине.
Помоћник координатора за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
1) обједињује информације о спровођењу одбране од поплава на територији за коју је
надлежан;
2) извршава налоге координатора.
Лице задужено за координацију одбране од поплава, одређено локалним оперативним
планом, за територију јединице локалне самоуправе је, за време одбране од поплава на
својој територији, дужно да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем надлежним за спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији
јединице локалне самоуправе.
8. Дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава и
извештавање о спроведеној одбрани од поплава
а) Дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на
водама I реда и системима за заштиту од штетног дејства од унутрашњих вода у
јавној својини
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Главни руководилац за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
1) организује:
(1) рад својих заменика,
(2) учешће свих субјеката из републичког оперативног плана током редовне и ванредне
одбране од поплава,
(3) предузимање мера и радова у циљу интегралног спровођења одбране од поплава и
синхронизације одбране од леда на територији за коју је надлежан,
(4) у случају потребе, међусобну помоћ предузећа која спроводе одбрану од поплава са
водних подручја,
(5) израду обједињеног дневног билтена о спровођењу одбране од поплава за спољне
воде и лед и за унутрашње воде и његово свакодневно достављање координатору, главном координатору, Националном центру 112 и надлежној служби, у складу са прописима
којима се уређују ванредне ситуације, до 12. 00 часова,
(6) извршење међудржавних обавеза које се односе на одбрану од поплава;
2) на предлог руководиоца на водном подручју издаје налог:
(1) о пробијању насипа и контролисаном плављењу и о томе обавештава главног координатора, координатора, главне руководиоце суседних водних подручја, надлежни штаб
за ванредне ситуације и надлежну службу, у складу са законом којим се уређују ванредне
ситуације,
(2) за предпражњење акумулације ради прихватања и ублажавања поплавног таласа,
односно погонске услове за испуштање воде из акумулације,
(3) за прилагођење режима рада акумулације стању заштитних система ради спречавања
њиховог продора;
3) обавештава:
(1) главног координатора, односно координатора о хитним интервенцијама у току
одбране од поплава и хитним радовима на отклањању штетних последица поплава на
водним објектима и кориту за велику воду, непосредно након спровођења одбране од
поплава,
(2) координатора и главног координатора о додатним потребама у људству, опреми и
механизацији у циљу обезбеђивања помоћи другог јавног водопривредног предузећа,
(3) координатора, главног координатора и надлежни орган, у складу са законом којим се
уређују ванредне ситуације, о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава,
(4) јавност о спровођењу одбране од поплава на територији за коју је надлежан;
4) сарађује, у потребној мери, са:
(1) главним руководиоцем на територији са којом се граничи територија за коју је надлежан,
(2) руководствима одбране од поплава суседних држава;
5) предлаже координатору и главном координатору привремену забрану друмског, железничког или водног саобраћаја у случају опасности од поплава;
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6) одређује стручна лица која ће бити укрцана на ледоломце у складу са републичким
оперативним планом;
7) обезбеђује сарадњу са надлежним органом задуженим за минирање леда у складу са
овим и републичким оперативним планом.
Руководилац на водном подручју за време одбране од поплава врши нарочито следеће
послове и о томе обавештава главног руководиоца:
1) организује рад својих помоћника, секторских руководилаца и руководилаца других
предузећа која учествују у одбрани од поплава на водном подручју;
2) анализира хидролошке и метеоролошке податке и прогнозе и кретањa водостаја и
ледених појава;
3) проглашава и укида одбрану од поплава од спољних вода и леда по фазама у складу са
условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом, на
предлог својих помоћника, односно секторских руководилаца;
4) издаје налог за предузимање мера и радова на одбрани од поплава од спољних вода и
леда и хитних радова на заштитним објектима током одбране од поплава на предлог
својих помоћника, односно секторских руководилаца и врши контролу њиховог спровођења;
5) предлаже хитне интервенције у току одбране од поплава и хитне радове на отклањању
штетних последица поплава на заштитним објектима и кориту за велику воду, непосредно након спровођења одбране од поплава;
6) предлаже:
(1) ангажовање специјализованог предузећа, на основу обавештења својих помоћника о
потреби за ангажовањем специјализованог предузећа,
(2) пробијање насипа и контролисано плављење,
(3) прилагођење режима рада акумулације стању заштитних објеката ради спречавања
њиховог продора;
7) анализира режим рада акумулације у функцији одбране од поплава и предлаже њено
предпражњење ради прихватања и ублажавања поплавног таласа, односно погонске
услове за испуштање воде из акумулације, ако се на основу прогноза Завода о метеоролошкој и хидролошкој ситуацији утврди да је таква мера неопходна за спровођење
одбране од поплава на подручју под утицајем акумулације, или због потреба одбране од
леда;
8) обавештава о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава од спољних вода и/или нагомилавања леда на водном подручју, односно његовом делу;
9) организује израду дневног билтена о спровођењу одбране од поплава од спољних вода
и леда на водном подручју;
10) сарађује, по потреби, са органима за одбрану од поплава суседних држава;
11) организује извршење обавеза из заједничког правилника, усвојеним са суседном
државом, за одбрану од поплава на водотоку који чини државну границу или је њоме
пресечен;
12) спроводи налоге главног руководиоца.
Помоћник руководиоца на водном подручју за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове и о томе обавештава руководиоца на водном подручју:
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1) прати и анализира хидролошке и метеоролошке податке и прогнозе и кретањa водостаја и ледених појава;
2) припрема наредбу о проглашењу, односно укидању одбране од поплава од спољних
вода и леда по фазама у складу са условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом, на предлог секторског руководиоца;
3) анализира извештаје секторских руководилаца о току одбране од поплава, стању заштитних објеката и ефектима предузетих мера и организује извршење мера и радова на
одбрани од поплава и хитних радова на заштитним објектима током одбране од поплава
по налогу руководиоца на водном подручју;
4) припрема:
(1) предлог хитних радова на отклањању штетних последица поплава на заштитним
објектима и кориту за велику воду непосредно након спровођења одбране од поплава,
(2) елементе за сарадњу са органима за одбрану од поплава суседних држава,
(3) извршење обавеза из заједничког правилника усвојеним са суседном државом, за
одбрану од поплава на водотоку који чини државну границу или је њоме пресечен;
5) обавештава руководиоца на водном подручју о потреби за ангажовањем специјализованих предузећа и по налогу главног руководиоца, даје задатке специјализованим предузећима за извршење хитних радова током одбране од поплава и врши контролу извршења;
6) организује вођење дневника одбране од поплава и доставу података за дневни билтен
о спровођењу одбране од поплава од спољних вода и леда на делу водног подручја за
који је надлежан;
7) обавештава о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава од спољних вода
и/или нагомилавања леда на делу водног подручја за који је надлежан;
8) извршава налоге руководиоца на водном подручју.
Помоћник руководиоца на водном подручју за бране за време одбране од поплава врши
нарочито следеће послове и о томе обавештава руководиоца на водном подручју:
1) прати и анализира хидролошке и метеоролошке податке и прогнозе и режим рада
акумулације у складу са упутствима за евакуацију великих вода;
2) предлаже проглашење, односно укидање одбране од поплава на брани по фазама у
складу са условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом;
3) сагледава могућности предпражњења акумулације ради прихватања и ублажавања
поплавног таласа, односно погонске услове за испуштање воде из акумулације, као и
могућности прилагођења режима рада акумулације стању заштитних објеката ради
спречавања њиховог продора;
4) прати стање објеката и опреме на брани и организује извршење мера и радова на
одбрани од поплава и хитних радова на отклањању уочених оштећења и недостатака по
налогу руководиоца на водном подручју;
5) у случају хаварије на објектима и/или опреми на брани или других околности које
условљавају потребу проглашења ванредне ситуације, одмах о томе обавештава руководиоца на водном подручју;
6) организује вођење дневника одбране од поплава на брани и доставу података за дневни билтен о спровођењу одбране од поплава;
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7) извршава налоге руководиоца на водном подручју.
Помоћник руководиоца за ангажовање специјализованог предузећа, механизације,
опреме и материјала за одбрану од поплава за време одбране од поплава врши нарочито
следеће послове и о томе обавештава руководиоца на водном подручју, односно његовог
заменика:
1) предлаже руководиоцима одбране од поплава на водном подручју оптимални распоред и динамику допремање опреме, алата и материјала на одређене локалитете, на основу обавештења руководилаца одбране, и датих предлога о потребама за ефикасну одбрану;
2) на предлог руководиоца на водном подручју, по налогу главног руководиоца, обезбеђује ангажовање специјализованог предузећа на локалитету на коме је то нужно због
недовољних капацитета територијално надлежних предузећа;
3) доставља информације о налозима и извршеним активностима у току и након спроведене одбране;
4) након спроведене одбране ажурира стање утрошених средстава и припрема план попуне у циљу спремности за нови поплавни догађај.
Секторски руководилац за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове и о
томе обавештава руководиоца на водном подручју, односно његовог помоћника:
1) организује рад деоничних руководилаца;
2) прати хидролошке и метеоролошке податке и прогнозе и кретањa водостаја и ледених
појава на свом сектору;
3) предлаже проглашење, односно укидање одбране од поплава од спољних вода и леда
по фазама, у складу са условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом;
4) прати и анализира стање и сигурност заштитних објеката, предлаже и по налогу руководиоца на водном подручју, односно његовог помоћника, предузима мере и радове на
одбрани од поплава и хитне радове на заштитним водним објектима током одбране од
поплава;
5) даје налоге правним и физичким лицима чији се објекти налазе у заштитном водном
објекту или на водном земљишту да предузимају мере и радове заштите на својим објектима;
6) извршава обавезе из заједничког правилника, усвојеним са суседном државом, за
одбрану од поплава на водотоку који чини државну границу или је њоме пресечен;
7) на основу дневника одбране од поплава деоничних руководилаца извештава о току
спровођења одбране од поплава, стању заштитних објеката и предузетим мерама и њиховим ефектима и доставља податке за дневни билтен о спровођењу одбране од поплава
до 8. 00 часова;
8) спроводи налоге претпостављених руководилаца.
Деонични руководилац за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове и о
томе обавештава секторског руководиоца:
1) организује и контролише рад хидротехничког радника на насипу (чувар насипа) и
помоћних хидротехничких радника на насипу (помоћник чувара);
2) прати водостаје и ледене појаве на својој деоници;
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3) осматра и контролише заштитне водне објекте, уочене појаве лично прегледа, региструје и са расположивим људством предузима потребне мере;
4) предлаже ангажовање интервентне радне групе, а у тежим ситуацијама и специјализованог предузећа за извођење хитних радова током одбране од поплава, уколико процени да је појава опасна по сигурност заштитног водног објекта и да је присутан ризик
од плављења штићеног подручја;
5) води дневник одбране од поплава и свакодневно га доставља до 7. 00 часова;
6) спроводи налоге претпостављених руководилаца.
Хидротехнички радник на насипу (чувар насипа) за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове и о томе обавештава деоничног руководиоца:
1) у одређено време очитава водостаје на мерним местима;
2) обилази заштитне водне објекте на својој деоници, осматра промене на њима и обележава слаба места;
3) учествује у извршењу мера и радова на одбрани од поплава и хитних радова на заштитним водним објектима током одбране од поплава;
4) даје упутства и контролише рад помоћних хидротехничких радника на насипу (помоћних чувара);
5) води дневник рада у који бележи све појаве и мере које је предузео и свакодневно га
доставља до 6. 30 часова;
6) извршава налоге претпостављених руководилаца.
Руководилац на мелиорационом подручју за време одбране од поплава врши нарочито
следеће послове и о томе обавештава главног руководиоца:
1) организује рад својих помоћника, руководилаца хидромелиорационих система и руководилаца других предузећа која учествују у одбрани од поплава на мелиорационом
подручју;
2) анализира метеоролошке и агрометеоролошке податке и прогнозе, кретање водостаја,
засићеност земљишта, поплављене површине и размере поплаве;
3) проглашава и укида одбрану од поплава од унутрашњих вода по фазама у складу са
условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом, на
предлог својих помоћника, односно руководилаца хидромелиорационих система;
4) издаје налог за предузимање мера и радова на одбрани од поплава од унутрашњих
вода и хитних радова на објектима и/или опреми хидромелиорационих система током
одбране од поплава на предлог својих помоћника, односно руководиоца хидромелиорационог система и врши контролу њиховог спровођења;
5) предлаже хитне радове на отклањању штетних последица поплава на објектима за
одводњавање непосредно након спровођења одбране од поплава;
6) обавештава о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих
вода на мелиорационом подручју, односно његовом делу;
7) организује израду дневног билтена о спровођењу одбране од поплава од унутрашњих
вода на мелиорационом подручју;
8) сарађује, у потребној мери, са органима за одбрану од поплава суседних држава;
9) организује извршење обавеза из заједничког правилника, усвојеним са суседном
државом за одбрану од поплава које се односе на унутрашње воде који чинe државну
границу или је њоме пресечен;
10) спроводи налоге главног руководиоца.
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Помоћник руководиоца на мелиорационом подручју за време одбране од поплава врши
нарочито следеће послове и о томе обавештава руководиоца на мелиорационом подручју:
1) прати и анализира метеоролошке и агрометеоролошке податке и прогнозе, кретање
водостаја, засићеност земљишта, поплављене површине и размере поплаве;
2) припрема наредбу о проглашењу, односно укидању одбране од поплава од унутрашњих вода по фазама у складу са условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом, на предлог руководиоца хидромелиорационих система;
3) анализира извештаје руководилаца хидромелиорационих система о току одбране од
поплава, стању објеката хидромелиорационог система и ефектима предузетих мера и
организује извршење мера и радова на одбрани од поплава и хитних радова на објектима хидромелиорационих система током одбране од поплава по налогу руководиоца на
мелиорационом подручју;
4) припрема предлог хитних радова на отклањању штетних последица поплава на објектима за одводњавање непосредно након спровођења одбране од поплава;
5) обавештава о потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих
вода на делу мелиорационог подручја за које је надлежан;
6) организује вођење дневника одбране од поплава и доставу података за дневни билтен
о спровођењу одбране од поплава од унутрашњих вода на делу мелиорационог подручја
за који је надлежан;
7) припрема елементе за сарадњу са органима за одбрану од поплава суседних држава;
8) припрема извршење обавеза из заједничког правилника усвојеним са суседном државом за одбрану од поплава које се односе на унутрашње воде који чинe државну границу
или је њоме пресечен;
9) извршава налоге руководиоца на мелиорационом подручју.
Помоћник руководиоца на мелиорационом подручју за хидромашинску опрему за време
одбране од поплава врши нарочито следеће послове и о томе обавештава руководиоца
на мелиорационом подручју:
1) прати, анализира и координира рад црпних станица и прати стање хидромашинске
опреме;
2) организује, по потреби, ангажовање покретних црпних агрегата и извршење хитних
радова на опреми по налогу руководиоца на мелиорационом подручју;
3) извршава налоге руководиоца на мелиорационом подручју.
Руководилац хидромелиорационог система за време одбране од поплава врши нарочито
следеће послове и о томе обавештава руководиоца на мелиорационом подручју, односно
његовог помоћника:
1) организује рад особља на хидромелиорационом систему;
2) прати и анализира метеоролошке и агрометеоролошке податке и прогнозе, кретање
водостаја и засићеност земљишта и процењује поплављене површине и размере поплаве;
3) предлаже проглашење, односно укидање одбране од поплава од унутрашњих вода по
фазама у складу са условима и критеријумима утврђеним овим и републичким оперативним планом;
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4) прати и анализира стање и сигурност објеката хидромелиорационог система, предлаже и по налогу руководиоца на мелиорационом подручју, односно његовог помоћника
предузима мере и радове на одбрани од поплава и хитне радове на објектима хидромелиорационог система током одбране од поплава;
5) усклађује рад стабилних црпних станица за одводњавање са водостајима у реципијенту и укључивање у рад покретних црпних станица;
6) обавештава правна и физичка лица чији се објекти налазе на водном земљишту о обавези предузимања мера заштите на својим објектима;
7) на основу дневника рада радника на хидромелиорационом систему извештава о току
спровођења одбране од поплава, стању објеката хидромелиорационог система и предузетим мерама и њиховим ефектима и доставља податке за дневни билтен о спровођењу
одбране од поплава до 8. 00 часова;
8) спроводи налоге претпостављених руководилаца.
Радник на хидромелиорационом систему (руковалац на евакуационом објекту, хидрограђевински радник, помоћни радник на чишћењу решетки) за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове и о томе обавештава руководиоца хидромелиорационог система:
1) очитава и бележи податке о падавинама, водостајима, подземним водама и превлаженим, угроженим и поплављеним површинама;
2) обилази каналску мрежу, прати стање и запажања уписује у дневник рада;
3) ставља у погон и контролише рад пумпе, хидромашинске опреме и осталих уређаја у
постројењу, у току погона врши чишћење решетки на црпилишту и помаже при раду
црпних станица, обезбеђује нормално течење воде, рукује уставама и чисти пропусте;
4) води дневник рада, у који бележи све појаве и мере које је предузео и свакодневно га
доставља до 7. 00 часова;
5) извршава налоге претпостављених руководиоца.
Лице задужено за евиденцију података о поплавним догађајима на водама I реда и/или
системима за одводњавање у јавној својини, дужно је да по завршетку одбране од поплава, евидентира податке о протеклој поплави у складу са методологијом евиденције у циљу ажурирања прелиминарне процене ризика од поплава.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да евидентира податке о свим
поплавним догађајима на водама II реда и да их достави надлежном јавном водопривредном предузећу.
Руководилац за хидролошке прогнозе, за време одбране од поплава и леда, врши нарочито следеће послове:
1) координира рад хидролошке и метеоролошке службе у вези одбране од поплава и леда;
2) доставља извештаје о хидролошким и метеоролошким појавама у току одбране од
поплава и леда до 8. 30 часова, као и хидролошке и метеоролошке прогнозе и упозорења
до 11. 30 часова, главном координатору, координатору, главном руководиоцу, руководиоцу на водном подручју, Националном центру 112, органу државне управе надлежном за
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ванредне ситуације и, по потреби, надлежној управи Министарства одбране, у складу са
републичким оперативним планом;
3) организује ванредна осматрања и мерења водостаја, протицаја воде, наноса и ледених
појава у профилима хидролошких станица Завода и достављање ванредних хидролошких информација.
Лице које несавесно или нестручно обавља поверене послове у одбрани од поплава, или
ако његово присуство на други начин штетно утиче на спровођење одбране, биће удаљено у најкраћем року са дужности на спровођењу одбране од поплава. Руководиоци
одбране од поплава могу удаљити свако лице са дужности у одбрани од поплава.
Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово место
одмах постави друго лице за време трајања одбране од поплава и о томе обавести претпостављеног руководиоца.
б) Извештавање о спроведеној одбрани од поплава
Лица која руководе одбраном од поплава су дужна да подносе извештај о протеклој
одбрани од поплава, и то:
1) деонични руководилац секторском руководиоцу у року од десет дана од дана завршетка одбране од поплава;
2) секторски руководилац руководиоцу на водном подручју, односно његовом помоћнику у року од 20 дана од дана завршетка одбране од поплава;
3) руководилац хидромелиорационог система руководиоцу на мелиорационом подручју,
односно његовом помоћнику у року од 20 дана од дана завршетка одбране од поплава;
4) руководилац на водном, односно мелиорационом подручју главном руководиоцу у
року од два месеца од дана завршетка одбране од поплава;
5) главни руководилац главном координатору и координатору у року од два и по месеца
од дана завршетка одбране од поплава.
9. Дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу
одбране од поплава, хитним интервенцијама и радовима
У току трајања одбране од поплава, у складу са општим планом и републичким оперативним планом, јавно водопривредно предузеће, територијално надлежна и специјализована предузећа, предузећа ангажована за одбрану од леда, Завод, правно лице за
истражне радове и анализе и други субјекти дужни су да, у оквиру својих надлежности и
одговорности, обезбеде благовремено ангажовање расположивих капацитета и кадрова
у организацији и спровођењу оперативних мера одбране од поплава, у циљу спречавања
плављења угрожених подручја, заштите људских живота, критичне инфраструктуре,
материјалних добара и животне средине, као и мера за отклањање последица поплава на
заштитним системима и поплављеним подручјима.
а) Јавно водопривредно предузеће и територијално надлежно предузеће
У току трајања одбране од поплава, јавно водопривредно предузеће дужно је да, ангажовањем територијално надлежног предузећа, у складу са републичким оперативним планом:

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1082

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

1) обезбеди кадровску способност за стручно и ефикасно свакодневно обављање послова
у одбрани од поплава, и то: током редовне одбране од поплава за осматрање и праћење
кретања водостаја и леда, појава и стања заштитних система, а током ванредне одбране
од поплава за непрекидно осматрање и праћење кретања водостаја и леда, појава и стања заштитних система, а по потреби, за интервенције и хитне радове;
2) у редовној одбрани од поплава од спољних вода обезбеди свакодневно осмочасовно
дежурство руководећег особља из републичког оперативног плана, као и дежурство
хидротехничких радника (чуварске службе), у току радног времена;
3) у ванредној одбрани од поплава од спољних вода обезбеди особље за дежурство у трајању од 24 часова (две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
4) у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода организује рад у времену од 6. 00
до 18. 00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0. 00 до 24. 00 часова
(две смене по 12 часова);
5) у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама организује рад у времену од 0. 00 до 24. 00 часова (две смене по 12 часова);
6) у редовној одбрани од леда обезбеди свакодневно дежурство од 8. 00 до 12. 00 часова;
7) у ванредној одбрани од леда обезбеди свакодневно дежурство, по правилу од 8. 00 до
18. 00, односно од 0. 00 до 24. 00 часова, кад долази до нагомилавања леда и потребе за
интервенцијама;
8) обезбеди потребне капацитете црпних станица, механизације и превозних средстава;
9) организује и обезбеди очитавање водостаја на локалним водомерима и другим мерним местима;
10) организује и обезбеди осматрање и благовремено обавештавање надлежних руководилаца одбране од поплава о кретању водостаја, о стању и кретању леда, о стању водних
објеката и о променама на водном земљишту, као и евидентирање у дневник одбране од
поплава свих уочених појава од значаја за одбрану од поплава;
11) организује предузимање потребних мера, интервенција и хитних радова;
12) својим стручним особљем и опремом учествује у спровођењу одбране од поплава на
другим водним, односно мелиорационим подручјима када је то потребно, ако истовремено не спроводи одбрану од поплава на свом сектору, односно хидромелиорационом
систему;
13) омогући сарадњу са надлежним штабовима за ванредне ситуације и другим надлежним институцијама;
14) по потреби и по захтеву надлежних органа за ванредне ситуације, издаје налоге за
ангажовање предузећа из републичког оперативног плана на отклањању последица
поплавног таласа, сагласно расположивим капацитетима (радна снага, механизација,
опрема и материјали).
б) Специјализована предузећа за одбрану од поплава
Специјализовано предузеће, у смислу овог плана, је предузеће које поред послова спровођења одбране од поплава од великих вода и нагомилавања леда, обавља и хитне
интервенције и радове на другим водним јединицама или водним подручјима, као и
послове и радове уз употребу специјалне опреме за одбрану од поплава, пловних објеката и механизације.
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Одговорно лице специјализованог предузећа за одбрану од поплава, дужно је да:
1) на основу налога главног руководиоца, без одлагања организује транспорт механизације и средстава за одбрану од поплава до критичних локација и поступа по инструкцијама помоћника руководиоца надлежног за територијалну јединицу на којој је неопходно ангажовање специјализованог предузећа;
2) у току извршења налога, води дневник одбране, у којем се евидентирају сви извршиоци, средства, радови и активности.
Након извршене интервенције и хитних радова, капацитети специјализованих предузећа користе се, уколико је то потребно - по процени руководилаца, на отклањању последица поплавног таласа.
в) Правно лице задужено за хитне истражне радове и анализе
У току одбране од поплава, по налогу главног руководиоца одбране, правно лице за хитне истражне радове и анализе, извршава следеће активности:
1) прикупља податке о актуелној хидролошкој ситуацији на одређеном водотоку и на
основу расположивих хидролошко-хидрауличких модела, доставља јавном водопривредном предузећу податке о очекиваним нивоима, протицајима и трајању поплавног
таласа, у циљу организације одбране од поплава;
2) са лицем задуженим за евиденцију поплавних догађаја, организује прикупљање података о поплавном таласу (геодетско снимање трагова великих вода) неопходних за
хидролошко-хидрауличке анализе, уз сагласност заменика главног руководиоца;
3) израђује експертизе поплавних догађаја, спроводи хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних водних
објеката, предлаже техничка решења хитних радова за отклањање штетних последица
поплавног таласа и техничка решења за унапређење заштите од поплава.
г) Завод
Завод је, у складу са својим делокругом рада, у току трајања одбране од поплава и леда,
дужан да главном координатору, координатору, главном руководиоцу, руководиоцу на
водном подручју, Националном центру 112, органу државне управе надлежном за ванредне ситуације и, по потреби, надлежној управи Министарства одбране:
1) свакодневно до 8. 30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица дефинисаних републичким оперативним планом;
2) обезбеди прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју
где се врши одбрана од поплава до 11. 30 часова;
3) стави на располагање прогнозе водостаја и протицаја, које са територије других држава обезбеђује кроз међународну размену хидролошких информација;
4) доставља метеоролошке прогнозе дневних температура ваздуха и падавина за водно
подручје на којем се врши одбрана од поплава и леда и прогнозу леда за Дунав, Саву,
Тису, Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана, а по потреби и оријентациону месечну прогнозу;
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5) по проласку таласа великих вода изврши анализу хидролошких и метеоролошких
услова који су проузроковали регистровани режим на водотоку, коју ће у виду извештаја
доставити главном координатору, главном руководиоцу и руководиоцу на водном
подручју, најкасније 30 дана по завршетку одбране од поплава на Дунаву, Тиси, Сави и
Великој Морави, а за остале водотокове најкасније 50 дана по завршетку одбране од
поплава;
6) до 1. маја текуће године поднесе главном координатору, главном руководиоцу и руководиоцу на водном подручју извештај о условима формирања леда и о леденим појавама
у току протекле зиме. Исту обавезу имају и друга предузећа ангажована за праћење и
осматрање појава леда.
д) Корисници објеката на водном земљишту
Предузећа, грађани или друга правна лица чији се објекти налазе у заштитним објектима, у њиховој зони или на водном земљишту, дужни су да спроводе одбрану од поплава,
предузимају мере и радове на њима и евакуишу воду са угрожених подручја својим средствима и о свом трошку.
ђ) Корисници земљишта на поплавном подручју
Власници, односно корисници земљишта дужни су да, поред примене агротехничких
мера којима се доприноси бржем одвођењу вода са угрожених подручја (нарочито за
тешка земљишта), као превентивних мера заштите од поплава од унутрашњих вода,
спроводе и шлицовање на њивама ради одвођења воде из депресија.
Није дозвољено спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа воде, чиме би се могао променити постојећи водни режим на водним објектима и околном
земљишту.
На градилиштима у зони заштитних објеката која могу негативно утицати на сигурност
спровођења мера одбране од поплава, инвеститор тих радова дужан је да непосредно
или путем извођача радова извршава и спроводи све мере које главни руководилац или
други надлежни руководилац одбране од поплава нареди, како у време одбране од
поплава тако и ван периода спровођења одбране од поплава.
е) Корисници основних средстава у зони водотокова и корисници пловних објеката
Ако велике воде или ледене масе угрожавају мостове, прелазе преко водотока, водне,
пловне и друге објекте и постројења, мере за отклањање те опасности предузимају предузећа чија су основна средства ти објекти, у складу са овим и републичким оперативним планом и наређењима руководиоца одбране од поплава.
ж) Корисници брана и акумулација
Предузећа која користе бране са акумулационим и ретензионим басенима, дужна су да
их одржавају и користе на начин којим се обезбеђује прихватање поплавних таласа, односно да ускладе одржавање успора захтевима одбране од поплава, као и да током
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одбране од поплава свакодневно региструју водостаје, протицаје и појаве леда и до 8. 00
часова о томе извештавају надлежно јавно водопривредно предузеће.
У случају нагомилавања леда у акумулацијама, предузећа која управљају тим објектима
су дужна да снизе ниво воде до минималног прописаног нивоа (приближавање природном режиму) и предузму друге мере ради спречавања формирања ледених баријера.
з) Остали субјекти
Сви други субјекти који су у републичком оперативном плану укључени за одређене
специфичне активности везане за спровођење одбране од поплава, дужни су да их
извршавају стручно и у складу са прописима.
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6. Уредба о висини и начину остваривања права на jеднократну новчану помоћ
Службени гласник Републике Србије, бр. 84/2020.
Члан 1.
Овом уредбом уређује се висина и начин остваривања права на једнократну новчану помоћ члановима уже породице припадника цивилне заштите који је изгубио живот за
време организованог учешћа у извршавању задатака заштите и спасавања.
Члан 2.
Руководилац акције заштите и спасавања у којој је припадник цивилне заштите изгубио
живот, о томе одмах обавештава Министарство унутрашњих послова, односно, јединицу
локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган), привредно друштво или друго
правно лице у зависности од тога на основу чије је одлуке припадник цивилне заштите
ангажован.
О чињеници да је припадник цивилне заштите изгубио живот за време учешћа у извршавању акције заштите и спасавања, руководилац акције обавештава и надлежну полицијску управу.
Надлежни орган, привредно друштво или друго правно лице дужно је да, одмах по сазнању за тај догађај, сачини информацију која садржи личне податке настрадалог и датум и место настанка смрти и да о насталом догађају обавести породицу настрадалог.
Члан 3.
Поступак за остваривање права на једнократну новчану помоћ покреће надлежни орган,
привредно друштво или друго правно лице, на основу чије одлуке је лице ангажовано на
пословима заштите и спасавања, по службеној дужности, у року од седам дана од дана
насталог догађаја.
Изузетно, поступак се може покренути и по захтеву члана породице настрадалог припадника цивилне заштите из члана 2. ове уредбе, ако није покренут по службеној дужности, у року од шест месеци од дана насталог догађаја.
Члан 4.
Решење о исплати једнократне новчане помоћи члановима уже породице преминулог
припадника цивилне заштите (у даљем тексту: решење) доноси надлежни орган, привредно друштво или друго правно лице, на основу чије одлуке је лице ангажовано на
пословима заштите и спасавања.
Члан 5.
Једнократна новчана помоћ исплаћује се у року од 15 дана од дана доношења решења, из
средстава надлежног органа, привредног друштва или другог правног лица који су донели решење о исплати.
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Члан 6.
Члановима уже породице, у смислу ове уредбе, сматрају се супружник, ванбрачни партнер, деца, усвојилац, усвојеник, рођени браћа и сестре, родитељи и старатељ као и други
сродници настрадалог лица који су са њим живели у заједничком домаћинству или које
је настрадали издржавао.
Ако више чланова уже породице из става 1. овог члана остварује право на једнократну
новчану помоћ, укупан износ једнократне новчане помоћи дели се свим члановима уже
породице на једнаке делове.
Члан 7.
Једнократна новчана помоћ износи 12 просечних месечних плата у Републици Србији,
према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, остварених у календарској години која претходи години у којој је припадник цивилне заштите изгубио
живот.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да важи Уредба о висини и начину остваривања права на једнократну новчану помоћ (Службени гласник Републике Србије, број
98/10).
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-4661/2020
У Београду, 12. јуна 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р.
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7. Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну
заштиту од елементарних непогода и других несрећа
Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2011 и бр. 37/2015
Члан 1
Овом уредбом утврђује се врста и минимум средстава и опреме за спровођење личне,
узајамне и колективне заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа - удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних дејстава и других већих
несрећа (у даљем тексту: елементарне непогоде и друге несреће), а које су дужни да набаве и држе државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне
самоуправе, привредна друштва, друга правна лица, грађани и власници стамбених
зграда, као и рокови за набавку тих средстава.
Члан 2
Грађани власници стамбених јединица, односно кућа и власници стамбених зграда дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању следећа средства
и опрему:
1) комплет за пружање прве медицинске помоћи, који садржи: индивидуални први завој
(12 цм x 5 м) са једним јастучетом (16 цм x 10 цм), индивидуални први завој (10 цм x 5 м)
са једним јастучетом (12 цм x 10 цм), калико завој (8 цм x 5 м), стерилну газу по 1/4 м појединачно паковање (80 цм x 25 цм), стерилну компресу од газе - појединачно паковање (20 цм x 20 цм), ханзапласт (10 цм x 8 цм), лепљиви фластер (1 цм x 1 м), троуглу
мараму величине 100 цм x 100 цм x 140 цм и густоће 20 x 19, сигурносну иглу (зихернадлу), ножић за бријање са јахачем за парање одела и поливинилске рукавице - кеса (70
цм x 40 цм), вазелинске газе, гумену повеску (1,25 м x 60 цм), јод (повидон) и једнократне рукавице;
2) дезинфекциона средства - 2 дцл алкохола 70%;
3) приручна средства за деконтаминацију - соде бикарбоне једну кутију;
4) апарат за гашење почетних пожара - С-6 или еквивалентан њему.
Грађани који живе у властитим кућама, поред средстава и опреме из става 1. овог члана,
дужни су да набаве и држе у исправном стању и комплет алата који обухвата: лопату,
крамп или мотику и испитивач напона (глинерица). Грађани који су као физичка лица
регистровани за обављање делатности ради стицања добити (предузетници) дужни су
да, у зависности од броја запослених, набаве и држе у исправном стању комплет за пружање прве медицинске помоћи, из става 1. тачка 1) овог члана или најмање једну приручну апотеку (ормарић прве помоћи), из члана 4. тачка 2) ове уредбе, као и средства и
опрему из члана 4. тач. 3) -5) ове уредбе.
Члан 3
У циљу заштите и спасавања живота и здравља људи, материјалних добара и животне
средине, односно ради ублажавања деловања одређених појава или опасности, власници
односно корисници објеката у којима раде запослени или се налази већи број људи или у
којима се налазе такве материје, роба или средства која представљају одређену опасност
по живот и здравље људи или која могу изазвати несрећу као нпр. У робним кућама,
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продавницама, угоститељским објектима, тржним центрима, спортским објектима, позориштима, концертним дворанама, архивима, библиотекама, дискотекама, производним халама, предшколским установама, школама, високошколским установама, установама ученичког и студентског стандарда, заводима за извршење кривичних санкција,
колективним центрима, војним и верским објектима, здравственим установама, железничким и аутобуским станицама, аеродромима, угоститељско-туристичким објектима,
станицама за снабдевање моторних возила горивом, складиштима у којима се чува грађевински материјал и хемијски производи и други лако запаљиви, отровни или експлозивни материјали, прехрамбене, текстилне и друге робе, сервисним радионицама, ђачким домовима, биоскопима и свим другим сличним објектима у којима раде запослени
или се налази већи број људи, дужни су да набаве и држе у исправном стању средства и
опрему за спровођење личне, узајамне и колективне заштите људи у тим објектима,
утврђену одредбама члана 4. ове уредбе.
Члан 4
Државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе,
привредна друштва и друга правна лица, који испуњавају услове из члана 3. ове уредбе,
дужни су да за сваки објекат појединачно набаве најмање:
1) комплет за пружање прве медицинске помоћи из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе, ако имају мање од 20 запослених;
2) најмање једну приручну апотеку (ормарић прве помоћи) ако имају од 20 до 100
запослених, а на сваких даљих 200 запослених, још по једну приручну апотеку, која
садржи: калико завој - уткани руб 10 цм x 5 цм - 2 ком., калико завој - уткани руб 4 цм x 5
цм - 5 ком., калико завој - уткани руб 5 цм x 5 цм - 5 ком., мултифункционални завој резани 8 цм x 5 цм - 3 ком., хидрофилну газу 1/4 метра - 4 ком., хидрофилну газу 1/2 метра
- 4 ком., хидрофилну газу 1 м - 2 ком., стерилну газу 1/4 метра -3 ком., стерилну газу 1/2
метра - 2 ком., стерилну газу 1 м - 2 ком., хидрофилну компресу - 10 ком., индивидуални
први завој ТИП-2 - 2 ком., вату 50 г - 1 паковање, санифих 2 цм x 5 цм - 1 ком., санипласт
10 цм x 4 цм - 5 ком., вазелинске газе, сигурносну иглу (зихернадлу) - 5 ком., жилет - 1
ком, турбан завој бр. 0 а 1м - 1 ком., турбан завој бр. 0,2 а 1м - 1 ком., турбан завој бр. 2 а 1
м - 1 ком., троуглу мараму - 2 ком. и алкохол 70% - 1 ком. и јод (повидон);
3) по једна носила на сваких 50 запослених;
4) најмање један комплет средстава за дезинфекцију пословног простора, радне
површине, уређаја и возила која се користе у оквиру делатности, који садржи 10 грама
детерџента на 1 м2 пословног простора;
5) по један комплет алата, који обухвата: лопату, крамп, секиру, чекић (мацола),
ћускију, тестеру за гвожђе, клешта и испитивач напона. Власници односно корисници
објеката у којима је поред запослених, привремено смештен и/или борави већи број људи, дужни су да поред средстава из става 1. овог члана, набаве додатна средства и опрему
из става 1. тачке 2) овог члана, на сваких 150 привремено смештених људи, сходно укупним смештајним капацитетима којима располажу.
Члан 5
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који су власници односно корисници пословних објеката у којима се обављају делатности хемијске индустрије дужни су
да набаве и држе у исправном стању заштитна средства - опрему у складу са властитим
Планом заштите од хемијских удеса. Лица из става 1. овог члана дужна су да у складу с
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политиком превенције удеса, извештајима о безбедности и проценом опасности од удеса
- плана заштите од удеса набаве и држе у исправном стању одговарајућа средства и
опрему за личну заштиту грађана и лица у непосредном окружењу, која утврди надлежни орган, тело или одговорно лице у сарадњи са организационом јединицом Сектора за
ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова за територију седишта правног
лица. Количину средстава и опреме из ст. 1. и 2. овог члана утврђују, у сарадњи са месно
надлежном организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације, носиоци обавезе
из члана 3. ове уредбе, а у зависности од броја запослених, процене угрожености пословног објекта и плана заштите од удеса - посебно према изворима контаминације, а што се
утврђује записником.
Члан 6
За потребе узајамне и колективне заштите у стамбеним зградама које се у складу са законом налазе у етажном власништву грађана, а које имају најмање два или више спратова, скупштина станара зграде дужна је да набави и држи у исправном стању:
1) комплет алата из члана 4. став 1. тачка 5) ове уредбе;
2) ватрогасни апарат (најмање по један на сваком спрату, односно у складу с прописима о заштити од пожара).
Правно лице из става 1. овог члана дужно је да одржава хидрантску мрежу и противпожарно степениште.
Члан 7
Носиоци обавеза утврђених овом уредбом дужни су да набаве:
1) средства и опрему из члана 2. ове уредбе - до краја 2012. године;
2) средства и опрему из члана 4. ове уредбе - до краја 2011. године;
3) средства и опрему из члана 5. ст. 1. и 2. ове уредбе - три месеца од почетка рада, а најкасније до краја 2011. године.
Члан 8
Средства и опрема утврђена овом уредбом, у складу са упутством произвођача, морају се
чувати на условном, сигурном и видном месту и одржавати у исправном стању, те користити само према њиховој намени. Средства и опрема из чл. 2, 4, 5. и 6. ове уредбе која су
ограниченог рока трајања, као и потрошена, оштећена или на било који начин нестала
средства и опрема, морају се зановити пре истека рока, односно најкасније у року 60 дана од дана настанка разлога за њихово занављање.
Члан 9
Државни органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе,
привредна друштва, друга правна лица, грађани и власници стамбених зграда који су
пре ступања на снагу ове уредбе набавили средства и опрему предвиђене овом уредбом,
могу наставити да их користе док та средства и опрему не буду у обавези да занове у
складу са чланом 8. став 2. ове уредбе, а најкасније у року од годину дана од истека рока
за њихово набављање у складу са чланом 7. Ове уредбе.
Члан 10
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
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8. Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих
Службени гласник Републике Србије, бр. 10/2013 од 30. 1. 2013. године
Члан 1.
Овом уредбом уређује се начин ангажовања покретних и непокретних ствари, као опреме и материјално-техничких средстава (у даљем тексту: ствари) које су грађани, привредна друштва и друга правна лица (у даљем тексту: власници ствари) дужни да привремено уступе, надлежним органима државне управе, аутономне покрајине, јединица
локалне самоуправе, тј. надлежним штабовима за ванредне ситуације или Министарству
унутрашњих послова - организационој јединици надлежној за ванредне ситуације (у
даљем тексту: надлежна служба), ради обезбеђивања спровођења мера и задатака у заштити и спасавању људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине
у ванредној ситуацији, као и давање накнаде за коришћење тих ствари.
Члан 2.
Привремена употреба ствари неопходних:
1) за остваривање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, односно за
заштиту и спасавање живота и здравља људи, материјалних и културних добара и заштите животне средине у ванредним ситуацијама, обезбеђује се на основу одлуке надлежног штаба за ванредне ситуације;
2) за случај потребе за хитно реаговање када је угрожена безбедност људи, материјалних
добара и животне средине, а надлежни штаб за ванредне ситуације није активиран, обезбеђује се на основу одлуке надлежне службе.
Ствари за потребе извршавања задатака других субјеката система заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама обезбеђују се на основу одлуке из става 1. овог члана, а из расположивих ствари које се утврђују и користе на основу евиденција које се установљавају на
начин прописан законом и подзаконским актима који уређују ванредне ситуације.
Члан 3.
Обезбеђење материјалних средстава која су неопходна за заштиту и спасавање и обезбеђење услуга од значаја за заштиту и спасавање, односно за извршавање задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, њихово коришћење, врши се по тржишним
ценама које се утврђују у складу са законом.
Члан 4.
Преузете ствари се користе за заштиту и спасавање онолико времена колико је то неопходно, о чему одлучује надлежна служба, односно надлежни штаб за ванредне ситуације
који је и донео одлуку о ангажовању тих ствари, што зависи од врсте елементарних непогода и других несрећа, степена опасности по живот и здравље људи, животну средину и
материјална добра.
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Одлуку о престанку привремене употребе и враћању ствари њиховим власницима, доноси надлежни штаб за ванредне ситуације, односно надлежна служба и о томе обавештава
власника ствари.
Члан 5.
Накнада трошкова за привремену употребу ствари за потребе извршавања задатака субјеката система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, исплаћује се по тржишним ценама.
Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 110-437/2013
У Београду, 24. јануара 2013. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с. р.
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9. Уредбa о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара
Службени гласник Републике Србије, број 76 од 22. октобра 2010. године
На основу члана 23. став 5. Закона о заштити од пожара („Службени гласника РС”, број
111/09), Влада доноси
Члан 1.
Овом уредбом прописују се основи, мерила и услови за категоризацију објеката, делатности и земљишта (у даљем тексту: објекти) према угрожености од пожара у зависности
од технолошког процеса који се у њима одвија, врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти, врсте материјала употребљеног за изградњу објеката,
значаја и величине објеката и врсте биљног покривача.
Члан 2.
Објекти који чине јединствену технолошку целину разврставају се у исту категорију
угрожености од пожара.
Изузетно, део објекта или простора, који је заштићен или грађевински изведен тако да
нема опасности од ширења пожара на суседне просторе и објекте других, може се разврстати у нижу категорију од оне у коју је разврстан целокупни објекат или простор.
Члан 3.
Разврставање објеката у категорије угрожености од пожара условљено је: наменом објекта, технолошким процесом, врстом и количином запаљивих материја, врстом материјала употребљеног за изградњу, наменом и значајем простора и врстом биљног покривача,
а применом следећих мерила, тј. полазећи од:
1) намене објекта;
2) инсталираних капацитета постројења за производњу, прераду или промет, односно од
врсте технолошког поступка;
3) капацитета резервоара или објеката за запаљиве материје и складишта експлозивних
материја;
4) величине објекта и његове локације и врсте конструкције и материјала од кога је
изграђен;
5) броја запослених радника и броја људи који у објекту бораве;
6) близине професионалне ватрогасно-спасилачке јединице коју образује надлежни
орган;
7) површине простора и биљног покривача.
Под производњом, прерадом и ускладиштавањем, у смислу ове уредбе, подразумева се
производња, прерада, унутрашњи транспорт, држање и смештај експлозивних материја,
запаљивих течности и гасова и других запаљивих материја код произвођача или дистрибутера.
Под прометом, у смислу ове уредбе, подразумева се: набавка или продаја експлозивних
материја, запаљивих течности и гасова и других запаљивих материја; утовар у превозна
средства и истовар из њих; преношење и руковање код допреме, смештаја и отпреме у
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складишним и другим радним просторијама; допрема и отпрема путем цевовода, претакање и друге радње са експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима и
другим запаљивим материјама.
Члан 4.
Објекти се разврставају у следеће категорије угрожености од пожара:
I. Објекти са високим ризиком од избијања пожара:
У I. 1 категорију разврставају се:
1. 1. објекти или простори у којима се производе, прерађују и ускладиштавају запаљиве
течности чија температура паљења је испод 38ºC или запаљиви гасови, који испуњавају
најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од 220t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета изнад 15000t;
1. 2. објекти за производњу и складиштење експлозивних материја,
1. 3. погонски објекти у великим хидроелектранама, термоелектранама са генераторима
хлађеним водоником и нуклеарним електранама.
У I. 2. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура паљења испод 38ºС или запаљиви
гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 190 до 220t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 13000t до 15000t.
У I. 3. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура паљења испод 38ºС или запаљиви
гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 150 до 190t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 11000t до 13000t.
У I. 4. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура запаљивости испод 38ºС или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 120 до 150t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 9000t до 11000t.
У I. 5. категорију разврставају се објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура запаљивости испод 38ºС или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 100 до 125t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 7000 t до 9000 t.
У I. 6. категорију разврставају се:
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1. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости испод 38ºС или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 80 до 100t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима капацитета од 5000t до 7000t;
2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 38ºС до 60ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од 120t/d,
б) складиште у резервоарима или објектима количине веће од 9000 t.
У I. 7. категорију разврставају се:
1. oбјекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости испод 38ºС или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 60 до 80t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 3000t до 5000t;
2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 38ºС до 60ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 100 до 120t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 7000t до 9000t;
3. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 60ºС до 100ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од 120t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине веће од 9000t;
4. објекти или простори у којима се производе, прерађују и ускладиштавају материје
склоне самопаљењу, отровне или нагризајуће материје, оксидирајуће материје и материје које се могу запалити или створити експлозивне концентрације због реакције воде или
кисеоника у количинама већим од 5000t,
5. објекти за производњу, прераду и обраду запаљиви чврстих материја капацитета већег
од 200t/d, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и прашине,
6. црпна постројења или станице за запаљиве течности чија је температура паљења
испод 38ºС,
7. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл. ) са
површином већом од 10000ha.
У l. 8. категорију разврставају се:
1. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости испод 38ºС или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1096

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 40 до 60t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 800t до 3000t;
2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 38ºС до 60ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 70 до 100t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 4000t до 7000t;
3. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 60ºС до 100ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 100 до 120t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 7000t до 9000t;
4. објекти или простори у чијим се погонима производе, прерађују и ускладиштавају
материје склоне самопаљењу, отровне или нагризајуће материје, који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од 60t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 3000t до 5000t;
5. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 100ºС до 200ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду веће од 130t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине веће од 9000t;
6. објекти за производњу, прераду и обраду запаљивих чврстих материја и предмета
температуре паљења испод 300ºС капацитета од 140 до 200t/d при чему настају експлозивне смеше прашина,
7. производни погони у којима се користе запаљиве течности и запаљиви гасови, као
што су топионице, челичане, ливнице, циглане, производња порцулана и стакла, фарбаре, гумарска индустрија и сл. ,
8. објекти за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих влакнастих материја,
9. црпна постројења и станице за запаљиве течности температуре паљења изнад 38ºС до
60ºС,
10. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл. )
површине од 5000hа до 10000hа.
II. Објекти са повећаним ризиком од избијања пожара:
У II. 1. категорију разврставају се:
1. објекти за производњу, прераду или ускладиштавање запаљивих течности чија је температура запаљивости испод 38ºС или запаљиви гасови, који испуњавају најмање један
од следећих услова, и то:
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а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 20 до 40t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 200t до 800t;
2. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 38ºС до 60ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 40 до 70t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 1000t до 4000t;
3. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 60ºС до 100ºС и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 70 до 100t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 4000t до 7000t;
4. објекти или простори за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности
чија је температура запаљивости од 100ºC до 200ºC и који испуњавају најмање један од
следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 70 до 130t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 5000t до 9000t;
5. објекти или простори у чијим се погонима производе, прерађују и ускладиштавају материје склоне самопаљењу, отровне или нагризајуће материје, који испуњавају најмање
један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 20 до 40t/d,
б) да се складиште у резервоарима или објектима количине од 800t до 3000t;
6. објекти за производњу, прераду и складиштење запаљивих чврстих материја и предмета температуре паљења испод 300ºС који испуњавају најмање један од следећих услова, и то:
а) да имају инсталиране капацитете за производњу или прераду од 80 до 140t/d,
б) да се складиште капацитета од 1000t до 5000t;
7. објекти у чијим се погонима обрађују, прерађују и ускладиштавају запаљиве чврсте
материје у количинама од 50 до 100t/d, а у раду се користе запаљиве течности температуре паљења испод 60ºC,
8. објекти у чијим се погонима производе, прерађују и ускладиштавају запаљиве влакнасте материје,
9. јавни и пословни објекти у којима се окупља више од 1000 лица и пословни објекти
који спадају у категорију високих објеката,
10. објекти болница, стационара, социјалног и колективног смештаја,
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11. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл. )
површине од 800ha до 5000ha;
12. тунели на јавним путевима чија је дужина већа од 3 km или чија укупна дужина прелази 4 km на дужини од 20 km пута,
13. подземне железничке и метро станице,
14. трансформаторска станица или разводно постројење 400/220kV, 220/110kV,
110/35kV и 110/10kV, са припадајућим резервним напајањем сигнално-командних уређаја,
15. остали нуклеарни објекти,
16. погонски објекти у хидроелектранама и термоелектранама који не испуњавају услов
из тачке 1. 3 овог члана и енергане–топлане.
У II. 2. категорију разврставају се:
1. објекти или простори у којима се производе или прерађују запаљиве течности температуре паљења испод 38ºC или запаљиви гасови, који имају инсталиране капацитете за
производњу или прераду до 20t/d,
2. објекти или простори у којима се производе или прерађују запаљиве течности температуре паљења од 38ºС до 65ºС, који имају инсталиране капацитете за производњу или
прераду до 40t/d,
3. објекти или простори у којима се производе или прерађују запаљиве течности температуре паљења од 60ºC до 100ºC, који имају инсталиране капацитете за производњу или
прераду од 40 до 70t/d,
4. објекти или простори у којима се производе, прерађују или користе материје склоне
самопаљењу,
5. објекти или простори у којима се прерађују или обрађују запаљиве чврсте материје, а у
процесу рада се користе запаљиве течности температуре паљења испод 60ºC,
6. јавни и пословни објекти у којима се окупља од 500 до 1000 лица,
7. простори са заштићеном и висококвалитетном шумом (национални паркови и сл. ),
површине до 800ha,
8. тунели на јавним путевима чија је дужина већа од 1 km а мања од 3 km, или чија је
укупна дужина већа од 2 km а мања од 4 km на дужини пута од 20 km,
9. трансформаторска станица 35/10kV и 35/6kV са припадајућим резервним напајањем
сигнално-командних уређаја,
10. велике јавне гараже (корисне површине веће од 1500m2).
У II. 3. категорију разврставају се:
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1. објекти за производњу, прераду и ускладиштавање запаљивих течности чија је температура паљења преко 200ºC,
2. објекти у којима се прерађују чврсте запаљиве материје а у раду се не користе запаљиве течности чија је температура паљења испод 65ºC или врши складиштење ових материја у количини до 1000 тона,
3. објекти у којима се производе или прерађују материје у загрејаном, размекшаном или
растопљеном стању, при чему се ослобађа топлота праћена искрама и пламеном као што
су на пример погони за топљење, ливење и прераду метала,
4. јавни и пословни објекти у којима се окупља од 200 до 500 лица;
5. индустријски објекти површине преко 300m2 који не испуњавају друге услове прописане овим чланом,
6. станице за снабдевање моторних возила горивом,
7. магистрални и међународни нафтоводи, гасоводи и продуктоводи и припадајући
објекти (главнемерно-регулационе станице, компресори, чистачке станице, блок вентили и др. ) ,
8. објекти у којима се у процесу производње користе, производе или складиште радиоактивни материјали,
9. Објект ауто-сервиса површине преко 500 m2.
III. Објекти са извесним ризиком од избијања пожара
У III. категорију разврставају се:
1. дистрибутивни гасоводи и мерно-регулационе станице на њима,
2. објекти у којима се ради са негоривим материјама и хладним мокрим материјалом,
3. објекти у којима се производе негориви гасови,
4. објекти са мокром технологијом,
5. објекти за добијање и хладну обраду минерала и сировина, за прераду рибе, меса и
млечних производа, производа од воћа и поврћа,
6. јавни и пословни објекти у којима се окупља до 200 лица,
7. трансформаторске станице 10/0,4kV преко 1000KVA по трафо јединици са припадајућим резервним напајањем и командно-сигналним уређајима и високонапонским и нисконапонским разводом,
8. мале и средње јавне гараже (корисне површине испод 1500m²) ,
9. високи стамбени објекти који нису разврстани по другом критеријуму,
10. објекти ауто-сервиса површине до 500 m2,
11. објекти противградних станица,
12. објекти за узгој стоке и живине,
13. отворени спортски стадиони.
Члан 5.
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Објекти који се, применом два или више различитих услова или мерила из члана 4. овог
правилника, могу разврстати у различите категорије, разврстаће се тако да им се одређује виша од могућих категорија.
Објекти који се не могу разврстати на начин одређен ставом 1. овог члана и чланом 4.
ове уредбе, разврставају се у III категорију.
Члан 6.
Изузетно, поједини објекти могу се сврстати и у нижу категорију угрожености од пожара
и експлозија него што је то предвиђено чл. 4. и 5. ове уредбе – под условом да су на
објекту спроведене мере заштите од пожара и експлозија којима се постиже економичније или на други начин повољније решење заштите од пожара и експлозија за власника
или корисника објекта, а истовремено се задржава исти или постиже већи ниво заштите.
Испуњеност услова за разврставање из става 1. овог члана доказује се документацијом у
којој је обрађена процена пожарне угрожености и у којој су приказане примењене мере
заштите од пожара и експлозија.
Члан 7.
Када се објекти налазе на територији више јединица локалне самоуправе, њихово разврставање врши се према седишту власника или корисника, у складу са чл. 4. и 5. ове уредбе.
Члан 8.
Објекти од изузетног значаја за Републику Србију, територијалну аутономију или јединицу локалне самоуправе или од интереса за одбрану земље, су објекти који су законом,
односно одлуком надлежног органа утврђени као носиоци развоја, односно они који се
због свог значаја налазе под посебним режимом заштите.
Објекти из става 1. овог члана разврставају се у I. 2, II. 1. или II. 3. категорију угрожености
од пожара.
Објекти у којима се обавља производња за војне потребе (наменска индустрија) разврставају се у категорије у складу са овом уредбом.
Објекти у којима се обављају послови из надлежности Министарства одбране и Војске
Србије, као и делатности од утицаја на те надлежности разврставају се у категорије
угрожености у складу са овом уредбом и прописима којима се уређује систем одбране
Републике Србије.
Члан 9.
Када дође до промене услова на основу којих је извршена категоризација угрожености
од пожара објеката, власник или корисник објеката и привредно друштво, односно друго
правно лице дужно је да о томе, писменим путем, обавести месно надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова.
Члан 10.
Одредбе ове уредбе не примењују се на: верске објекте; пловне објекте; стамбене објекте
који не припадају категорији високих објеката; пословне просторе површине до 150m²
који се користе за обављање самосталне делатности (ординација, апотека, агенција, сервис, угоститељке, трговинске и занатске радње и радионице, биро, канцеларија, трафи-
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ка, помоћни објекти, градилишта и сл. ), односно на уметничке и старе занате, послове
домаће радиности (филигранска, опанчарска и грнчарска делатност, као и израда предмета који имају естетско обележје народног стваралаштва), а у којима се не користе
експлозивне материје, запаљиве течности и гасови.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о основама, мерилима и условима
за разврставање организација и органа у одговарајуће категорије угрожености од пожара
(„Службени гласник СРС”, бр. 58/89 и 4/90).
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-7332/2010
У Београду, 14. октобра 2010. године
Влада
Први потпредседник Владе –
заменик председника Владе,
Ивица Дачић, с. р.
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14. Уредба
о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и
лемљења
Службени гласник СРС, број 50 од 24. новембра 1979. Пропис je донет на основу раније важећeg Закона о заштити од пожара, који су престао да важи.
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом ближе се утврђују заштитне мере од пожара и експлозија приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења.
Члан 2.
Радови заваривања, резања и лемљења (у даљем тексту: заваривање), могу се обављати
само на местима припремљеним у складу са прописаним нормативима техничке и противпожарне заштите.
Опрема, апарати, уређаји и пратеће инсталације за заваривање могу се употребљавати
само ако су у исправном стању и прилагођени важећим техничким прописима.
Члан 3.
Места за заваривање могу да буду стална и привремена.
Сталним местима за заваривање сматрају се места на којима се, у технолошком процесу
производње или у радионицама, заваривање обавља стално или са кратким прекидима.
Привременим местима за заваривање сматрају се места на којима се заваривање обавља
према потреби и у време одређено у одобрењу.
II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Стална места за заваривање
Члан 4.
Стална места за заваривање морају да буду просторно пожарно издвојена.
Ако се у технолошком процесу производње користе запаљиви материјали, запаљиве
течности или гасови, стална места за заваривање морају да буду издвојена као посебан
пожарни сектор тако да зидови, врата, под и таваница обезбеђују ватроотпорност од најмање два часа.
Када су стална места за заваривање у радионицама, радионица мора да буде пожарно
одвојена од других просторија или објеката и саграђена од незапаљивог или тешко запаљивог материјала, са незапаљивим подом и таваницом, прописно изведеном громобранском и електричном инсталацијом и уређајима за вентилацију.
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Члан 5.
У случајевима када се заваривање врши ацетиленом и кисеоником у радионицама, у којима постоје највише четири заваривачка места, свако заваривачко место мора да има
површину од најмање 3 м2.
Боце са ацетиленом и кисеоником морају да буду сигурно причвршћене за зид, на растојању најмање од 5м од грејних уређаја, односно 10 м од отворених извора ватре.
Члан 6.
Када се заваривање врши ацетиленом и кисеоником у радионицама са више од четири
заваривачка места, онда боце са кисеоником и ацетиленом морају да буду међусобно
одвојене и постављене у посебну просторију, која одговара безбедносним захтевима чувања гасова (алуминијска врата, природна вентилација, електроинсталација у сигурносној заштити, под који не варничи) и која је подељена ватроотпорним зидом на два дела.
Сваки део просторије треба да има посебна врата, са спољне стране, који нису повезани
ни међусобно ни са заваривачком радионицом.
Заваривачка радионица мора да буде одвојена од просторија, из става 1. овог члана, противпожарним зидом са минималном ватроотпорношћу од два часа.
2. Привремена места за заваривање
Члан 7.
Заваривање на привременим местима се може обављати само по претходно прибављеном одобрењу издатом од стране овлашћеног радника организације удруженог рада,
друге самоуправне организације и заједнице (у даљем тексту: организације и заједнице)
код које се обављају радови заваривања.
Одобрење из става 1. овог члана се издаје на основу писменог захтева извођача радова
заваривања.
Члан 8.
Захтев за издавање одобрења за заваривање садржи: назив подносиоца захтева; број и
датум подношења захтева; назив организације односно заједнице у којој се изводи заваривање – ООУР, погон, одељење; место заваривања; опис радова; време извођења заваривање од – до; лично име руководиоца радова; потпис и печат подносиоца захтева.
Одобрење за заваривање садржи; назив даваоца одобрења; број и датум издавања одобрења; назив организације односно заједнице у којој се изводи заваривање – ООУР, погон, одељење, сектор; место заваривања; опис радова; време извођења заваривања од –
до; мере које треба предузети у циљу безбедног извођења заваривања; лично име руководиоца радова; лично име руководиоца службе за заштиту од пожара даваоца одобрења; потпис овлашћеног радника и печат организације односно заједнице.
У случајевима када важност одобрења истекне, а заваривање није завршено, руководилац извођача заваривања (у даљем тексту: руководилац радова) је дужан да затражи
продужење важности одобрења у складу са ставом 1. и 2. овог члана, а овлашћени радник за издавање одобрења дужан је да поново прегледа место заваривања и у одобрењу
упише одговарајуће примедбе.
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Члан 9.
Одобрење за заваривање издаје се у три примерка.
Први примерак уручује се руководиоцу радова, други руководиоцу службе за заштиту од
пожара, односно руководиоцу ватрогасне јединице организације, односно заједнице на
чијем се објекту врши заваривање, а трећи примерак се чува у документацији даваоца
одобрења.
Овлашћени радник који издаје одобрење за извођење заваривања, издаће одобрење тек
када утврди да су предвиђене и предузете одговарајуће мере за заштиту од пожара и
експлозије.
Члан 10.
Одобрење за заваривање не сме да се изда у следећим случајевима:
1. за места која нису припремљена за заваривање,
2. у просторијама са уређајима за аутоматско откривање и гашење пожара ако ови уређаји нису блокирани или ако се заваривањем могу оштетити,
3. када постоји опасност од избијања експлозија услед смеша запаљивих гасова или
пара запаљивих течности или прашине са ваздухом, затим недовољно очишћених судова и инсталација у којима су се налазиле материје које могу да стварају експлозивне
смеше или су опасне због пожара и експлозије,
4. када би се заваривање вршило на простору у близини ускладиштених великих количина запаљивих или експлозивних материја или других запаљивих материјала.
Члан 11.
За безбедно извођење заваривања, у погледу заштите од пожара и експлозија, непосредно одговарају извођач радова, руководилац радова и руководилац службе за заштиту од
пожара организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице на
чијем се објекту изводи заваривање (у даљем тексту: руководилац службе за заштиту од
пожара).
Непосредно одговорна лица из става 1. овог члана морају претходно да буду упозната са
законским обавезама, одговорностима и мерама заштите од пожара и експлозија које
треба предузети при коришћењу опреме за заваривање и извођење радова.
Члан 12.
Заваривање могу да обављају радници који су стручно оспособљени за руковање и употребу опреме за заваривање и упознати са прописаним мерама заштите од пожара које
треба предузети приликом заваривања.
Руководилац радова не сме дозволити да заваривање обављају радници који не испуњавају услове прописане у ставу 1. овог члана.
Члан 13.
Заваривање се мора обављати под надзором руководиоца радова на месту и на начин и у
време које је у одобрењу за заваривање одређено.
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Руководилац радова по добијању одобрења за заваривање дужан је да провери стање
мера заштите од пожара и експлозија на месту предвиђеном за заваривање као и да
утврди да ли је искључена могућност изазивања пожара у суседним просторијама, а посебно испод, изнад или са бочних страна од места заваривања. У том циљу, руководилац
радова треба да предузме мере за отклањање евентуалних недостатака пре почетка радова (уклањање запаљивог материјала, затварање свих отвора, стављање заштитних елемената са свих страна на месту заваривања, постављање ватрогасне страже и др. ).
По завршетку заваривања, руководилац радова проверава да ли извршени радови нису
створили потенцијалну опасност за избијање пожара.
Члан 14.
Радници који изводе заваривање, могу да обављају заваривање само на оним местима,
на начин и у оно време како је то у одобрењу одређено.
Члан 15.
Након изведеног заваривања врши се примопредаја. У примопредаји учествују руководилац радова, овлашћени радник организације односно заједнице на чијем, односно у
чијем објекту је извођено заваривање и руководилац службе за заштиту од пожара.
Примопредаја из става 1. овог члана, врши се записнички. Записник се сачињава у два
примерка, с тим што један примерак задржава руководилац радова, а други овлашћени
радник организације односно заједнице на чијем објекту је вршено заваривање.
Ако се констатује да након изведеног заваривања постоји опасност за избијање пожара,
руководилац службе за заштиту од пожара обезбедиће ватрогасну стражу на месту заваривања, односно у објекту на коме односно у коме је било место заваривања.
Члан 16.
Започето заваривање обуставиће се у случајевима када се измене услови рада у погледу
заштите од пожара или експлозије или сам карактер заваривања.
Заваривање се може наставити када се предузму потребне мере заштите од пожара или
експлозије и допуни и поново овери одобрење за заваривање.
Ако су се услови рада или карактер заваривања битно изменили мора да се затражи ново
одобрење за заваривање.
Члан 17.
На привременим местима за заваривање могу да се држе највише по две боце кисеоника
и ацетилена (једна радна и једна резервна), на прописаним колицима, осигуране од пада.
Боце морају да буду на растојању најмање 5м од грејних уређаја, односно 10м од отворених извора ватре.
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III. ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
Члан 18.
Објекат у коме се налазе стална места за заваривање мора да буде изведен од материјала одговарајућег степена ватроотпорности (зид, под, таваница), електрична инсталација изведена у складу са важећим техничким прописима, вентилација просторија да буде
ефикасна у спречавању стварања експлозивних концентрација, да објекат буде заштићен
громобранском инсталацијом, и до објекта обезбеђен несметан приступ ватрогасним
возилима.
Члан 19.
На сталним местима заваривања не смеју да се држе и употребљавају лако запаљиве
течности и запаљиви материјали супротно одредбама ове уредбе.
Члан 20.
Приликом заваривања на привременим местима заваривања под, односно простор, мора да буде очишћен од запаљивог материјала у полупречнику од 10м, од места привременог заваривања.
Ако не може да се испуни услов из става 1. овог члана, онда се запаљиви материјал мора
да заштити импрегнираним прекривачима, или металним или азбестним параванима,
или завесама и то тако да рубови прекривача и преклопи буду непропусни за варнице.
Ако се проликом заваривања подови квасе, радници који врше електрозаваривање морају да буду заштићени од могућег удара струје.
Члан 21.
Приликом заваривања, у зони заваривања унутар 10м од места рада, сви отвори или пукотине морају да се прекрију, како би се спречио прелаз варнице у суседне просторије,
или да се постави завеса или екран око места рада, чија висина не сме да буде нижа од
1,8 метара.
Системи цевних водова, транспортних трака и слично који могу да преносе варнице до
удаљених запаљивих материјала, морају да буду противпожарно заштићени у складу са
важећим прописима или ван погона.
Члан 22.
Заваривање у близини зидова, преграда, таваница или кровова, грађених од запаљивог материјала, може се вршити само ако су постављени ватростални штитници или паравани.
Члан 23.
Заваривање се не сме обављати на металним преградама, зидовима, таваници или
крову који имају гориву облогу, нити на зидовима или преградама од запаљивог материјала.
Заваривање металних цеви и других металних површина (конструкција, носача итд. ),
који су у додиру са зидовима, преградама, таваницама или крововима од запаљивог маНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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теријала, не сме се вршити ни у случајевима ако се заваривањем може изазвати пожар
услед топлотне проводљивости.
Приликом заваривања металних зидова, таваница, кровова, цевовода и др. запаљиви
материјали на другој страни морају да се уклоне. Ако се запаљиви материјал не може да
уклони, онда се на супротној страни од места рада, поставља ватрогасна стража.
Члан 24.
На местима заваривања одговарајући противпожарни апарати морају да се држе у приправности.
Ако у објекту где се врши заваривање постоје зидни хидранти, ватрогасна црева са млазницом морају да буду спојена са доводним цевима и приправна за употребу.
Члан 25.
Радници који обављају заваривање, морају да буду обучени у руковању расположивом
опремом за гашење пожара на месту заваривања и системом за узбуњивање у случају
појаве пожара.
Члан 26.
Приликом издавања одобрења за заваривање, овлашћени радник мора да одреди обавезно присуство ватрогасне страже при обављању заваривања у случајевима прописаним чл. 21, 22. и 23. ове уредбе.
Ватрогасна стража са одговарајућом опремом и средствима за гашење пожара мора да
остане код места заваривања још најмање један сат после завршетка заваривања.
Члан 27.
Радници који врше заваривање, употребом боца са ацетиленом и кисеоником, морају да
се придржавају следећих правила:
– при коришћењу ацетилена из боце, отварање вентила мора да буде лагано и до краја;
– при постављању редуктора притиска на боцу са кисеоником, заптивач и навој као и
алат и руке радника не смеју да буду запрљане масним материјама;
– боце морају да буду заштићене од дејства сунчевих зрака;
– боце се не смеју загрејавати преко 350С;
– боце се не смеју котрљати нити складиштити у хоризонталном положају;
– боце морају да буду заштићене од пада помоћу обујмица или ланца.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном од 50. 000 динара, казниће се за прекршај организација удруженог
рада, друга самоуправна организација и заједница;
1. ако места на којима се обавља заваривање не припреми у складу са прописаним
нормативима техничке и противпожарне заштите или употребљава неисправну опрему,
апарате, уређаје и инсталације (члан 2);
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2. ако стална места за заваривање не издвоји као посебан пожарни сектор или ако
стална места за заваривање у радионицама пожарно не одвоји од других просторија или
објеката (члан 4);
3. ако заваривачко место нема обезбеђену површину од најмање 3м2 или ако боце са
ацетиленом и кисеоником нису прописно причвршћене и удаљене (члан 5);
4. ако боце са ацетиленом и кисеоником нису одвојене и постављене у одговарајућу
посебну просторију (члан 6);
5. ако заваривање на привременим местима обавља без претходно издатог одобрења
за заваривање или ако након истека важности одобрења не затражи продужење важности одобрења (чл. 7. и 8);
6. ако изда одобрење за заваривање без претходног утврђивања да ли су предузете
одговарајуће мере за заштиту од пожара и експлозије или изда одобрење у случајевима
када се одобрење не сме издати (чл. 9. и 10);
7. ако поступи супротно одредби чл. 12. и 13. ове уредбе;
8. ако не изврши примопредају изведених радова заваривања или ако не обезбеди
ватрогасну стражу када постоји опасност од избијања пожара након изведеног заваривања (члан 15);
9. ако поступи супротно одредби чл. 16. и 17. ове уредбе;
10. ако приликом извођења заваривања не предузме посебне мере заштите од пожара
и експлозија прописане чл. 18–27. ове уредбе.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у организацији удруженог рада, другој самоуправној организацији и заједници, новчаном казном до 5. 000
динара.
Новчаном казном до 10. 000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
појединац када заваривање изводи самостално личним радом средствима рада у својини
грађана.
Члан 29.
Новчаном казном до 1. 000 динара, казниће се за прекршај и радник који изводи заваривање:
1. ако врши заваривање на местима, на начин и у време које није одређено у одобрењу
за заваривање (члан 14);
2. ако се при извођењу заваривања не придржава прописаних правила (члан 27).
Члан 30.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије".

05 број 110-4088
У Београду, 31. октобра 1979. године
Извршно веће Скупштине СР Србије

Председник,
Иван Стамболић, с. р.
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10. Уредба о утврђивању плана за деловање у случају акцидента
Службени гласник Републике Србије, број 30 од 20. априла 2018. године
Члан 1.
Овом уредбом утврђује се План за деловање у случају акцидента (у даљем тексту: План),
који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 2.
Планом се утврђују интервентни и изведени интервентни нивои излагања јонизујућим
зрачењима и мере за заштиту становништва и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења, начин обавештавања јавности, као и оперативни програм за спровођење делова или целине Плана.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-3337/2018
У Београду, 12. априла 2018. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р.
ПЛАН ЗА ДЕЛОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТА
I. УВОД
Планом се обезбеђује заштита живота и здравља људи и животне средине од штетног
дејства јонизујућих зрачења у случају акцидента и прописују мере ради спречавања и
отклањања штетних последица акцидента, односно, спречавања појаве детерминистичких ефеката и смањења ризика од стохастичких ефеката зрачења. Влада на предлог Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција) проглашава акцидент који угрожава територију Републике Србије. У ситуацијама када се утврди да постоји опасност од ширења контаминације са територије Републике Србије на суседне државе, Влада ће обавестити о тој опасности Међународну
агенцију за атомску енергију (у даљем тексту: МААЕ) и надлежне органе суседних држава.
Активности које се предузимају у вези са Планом, спроводе се у складу са Уредбом о ратификацији Конвенције о раном обавештавању о нуклеарним несрећама („Службени
лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/89 – у даљем тексту: Конвенција о раном
обавештавању) и Законом о ратификацији Конвенције о пружању помоћи у случају
нуклеарних несрећа или радиолошке опасности („Службени лист СФРЈ – Међународни
уговори”, број 4/91 – у даљем тексту: Конвенција о пружању помоћи) и на основу препорука МААЕ.
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II. ИНТЕРВЕНТНИ НИВОИ ИЗЛАГАЊА У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНТА
1. Интервентни нивои за примену хитних заштитних мера
Хитне заштитне мере се предузимају у складу са препорукама МААЕ, а према општим
критеријумима и оперативним интервентним нивоима (у даљем тексту: ОИН) приказаним у Прилогу, који је одштампан уз овај план и чини његов саставни део (у даљем тексту: Прилог).
Одлуку о примени заштитних мера доноси надлежни штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: ШВС). У случају сумње на акцидент, могућност контаминације услед прекограничних ефеката акцидената на нуклеарним реакторима или објектима у другој држави, спроводи се мера ванредног мониторинга радиоактивности. За спровођење ове мере
је надлежна Агенција, а врше је овлашћена правна лица за обављање послова заштите
од јонизујућих зрачења. У зависности од резултата процене Републичког штаба за
вaнредне ситуације (у даљем тексту: РШВС), а уз сагласност министарства надлежног за
послове одбране, могу се за потребе спровођење мера ванредног мониторинга ангажовати материјални и људски ресурси Војске Србије.
За предузимање хитних заштитних мера успостављени су оперативни критеријуми, који
служе за брзо одлучивање и непосредно предузимање одређених заштитних мера без
додатних анализа и тумачења. То су ОИН, који представљају вредности јачина доза или
специфичних активности радионуклида у узорцима хране, воде и другим узорцима из
животне средине, који се могу директно мерити на терену или одређивати лабораторијски.
Оперативни интервентни нивои произилазе из општих критеријума успостављених при
процени радијационих ефеката у ванредним ситуацијама, када долази до излагања већим дозама зрачења. Општи критеријуми дају препоруке о примени одговарајућих заштитних мера у зависности од дозе – пројектоване дозе, примљене дозе, еквивалента дозе,
ефективне дозе, чије вредности није могуће добити брзо и директно.
Општи критеријуми за акутне дозе за које се очекује предузимање заштитних мера у
било којим околностима да би се избегли озбиљни детерминистички ефекти или исти
свели на минимум дати су у Прилогу (Табела 1) овог плана.
Општи критеријуми за примену заштитних мера у случају акцидента да би се ризик од
појаве стохастичких ефеката свео на минимум дати су у Прилогу (Табела 2) овог плана.
Оперативни интервентни нивои за контаминацију животне средине, као вредности јачине дозе γ зрачења у ваздуху и специфичног одброја α и β емитера за површинску контаминацију дати су у Прилогу (Табела 3) овог плана.
Примена оперативних интервентних нивоа као критеријума за предузимање заштитних
мера у контаминираним областима су шематски приказани у Прилогу (Слика 1) овог
плана.
Вредности ОИН5 за храну, млеко и воду, као вредности укупне α односно β специфичне
активности за доношење одлуке о употреби намирница дати су у Прилогу (Табела 4)
овог плана.
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Границе садржаја радионуклида (ОИН6) у животним намирницама као специфичне
активности радионуклида (Bq/l, Bq/kg), изнад којих се намирнице не конзумирају дати
су у Прилогу (Табела 5) овог плана.
2. Интервентни нивои и заштита лица ангажованих у одговору на акцидент
Изложеност зрачењу лица ангажованих у одговору на акцидент се ограничава на вредност годишње границе излагања за професионално изложена лица од 50 mSv кад год је
то могуће. При интервенцији се предузимају све мере да ефективна доза излагања за
чланове интервентне екипе не пређе вредност двоструке годишње границе ефективне
дозе за професионално изложена лица, односно 100 mSv.
Свака интервенција при ванредним догађајима мора бити оправдана. Врста, обим и дужина интервенције се оптимизују, тако да корист услед примене интервенције буде максимална.
У посебним условима, су у току интервенције могућа излагања вишим дозама од прописаних, а које одобрава надлежни ШВС. Границе ефективних доза за лица ангажована у
одговору на акцидент, као и околности при којима вредности ефективних доза професионално изложених лица могу бити премашене дати су у Прилогу (Табела 6) овог плана.
У интервенцији учествују лица која су унапред јасно и свеобухватно информисана о степену ризика по здравље, стручно оспособљена за такве интервенције, увежбана за акције
које се захтевају и сагласна са ангажовањем.
По завршетку интервенције, лица ангажована у одговору на акцидент се упућују на
здравствени преглед, обавештавају о дозама укупног излагања, и над њима се, по потреби, спроводе дугорочне мере медицинског надзора.
Лицима која нису запослена или нису ангажована код носиоца лиценце за обављање
радијационе делатности или нуклеарне активности, али би могла бити укључена у одговор на акцидент, достављају се адекватне и редовно ажуриране информације о мерама
здравствене заштите које се могу захтевати у оквиру њихове интервенције и о мерама
предострожности које треба предузети у таквом случају. За случај да неко од тих лица
ангажованих у одговору на акцидент буде повређено, оболи или изгуби живот права из
здравственог, пензијског и инвалидског осигурања решаваће се у складу са законом.
III. МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Мере за заштиту становништва, домаћих животиња и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења се предузимају ради спречавања или смањења изложености
изворима зрачења. Хитне заштитне мере се примењују неодложно, у најкраћем року од
наступања акцидента и обухватају: евакуацију, заклањање, деконтаминацију људи, заштиту респираторних органа и ограничавање коришћења потенцијално контаминираних
намирница, евакуацију и деконтаминацију домаћих животиња, клање и економско искоришћење домаћих животиња намењених исхрани становништва.
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Изолација извора и спречавање унутрашње и спољашње контаминације
Код радиолошких акцидената са опасним изворима зрачења који су изван контроле,
заштита становништва и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења
подразумева изоловање извора зрачења и спречавање контаминације, чиме се постиже
смањење излагања јонизујућим зрачењима. У циљу спречавања унутрашње контаминације потребно је држати руке и потенцијално контаминиране предмете ван домашаја
уста. У случају потенцијалне контаминације инхалацијом примењују се респираторна
средства заштите која поседују ватрогасно спасилачке јединице (у даљем тексту: ВСЈ).
Контаминација коже не представља значајнију опасност и може се једноставно спречити, као и уношење контаминаната ингестијом. Спречавање контаминације коже се одмах
примењује путем мера које подразумевају благовремено давање савета грађанима.
У циљу заштите становништва саветује се коришћење личних заштитних средстава:
заштитне маске, заштитно одело, ципеле, рукавице, препоруке о растојању и времену
боравка у контаминираним областима, просторијама и друге мере.
Евакуација
Евакуише се просторија, објекат или цела област, а по наређењу надлежног ШВС или по
наређењу одговорног лица објекта односно носиоца лиценце. Код доношења одлуке о
евакуацији односно, одлуке о планирању, припреми или координацији евакуације и код
спровођења евакуације води се рачуна о одређивању пута евакуације, контроли приступа, извођењу операције за специјалне групе популације – болесни, непокретни, старије
особе. Евакуацију становништва наређује ШВС јединице локалне самоуправе, у чијој
надлежности је и планирање, припрема, координација и спровођење евакуације, у складу са Законом о ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, бр.
111/09, 92/11 и 93/12). Води се рачуна и о обезбеђивању неопходних средстава за преживљавање, о домаћим животињама, могућностима збрињавања и заштите дивљих животиња и слично.
Одређивање путева и локација за евакуацију се врши унапред, од стране јединица локалне самоуправе, а на основу донетих и усвојених планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Заклањање
Заклањање се спроводи у кратком временском периоду уз предузимање других мера
заштите и активности у складу са развојем ситуације. Правилно и брзо предузимање
мере заклањања, уз добру херметизацију објеката и простора за заклањање и коришћење средстава за заштиту, обезбеђује заштиту од излагања дејству радиоактивних контаминаната у раним фазама акцидента. Најефикаснија заштита заклањањем се спроводи у
подземним, подрумским и другим прилагођеним деловима објекта, у средишњим просторијама зграде или стана, са што мање отвора у зидовима, односно у становима са обавезно затвореним прозорима и другим отворима у циљу херметизације просторије за
боравак и заштите од продора радиоактивних честица. Спровођењем ове мере се смањује ризик од инхалације два до три пута, а може се смањити и до десет пута, када су у питању објекти одговарајуће конструкције и дебљине зидова.
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Одређивање локација за заклањање се врши унапред, од стране јединица локалне самоуправе, а на основу донетих и усвојених планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Деконтаминација људи и животиња
Ради смањења штетних последица од излагања јонизујућим зрачењима и ради смањења
ширења контаминације проверава се контаминација људи, животиња и опреме, и врши
се њихова деконтаминација.
Деконтаминација људи се спроводи скидањем и заменом одеће и обуће, прањем и туширањем уз примену одговарајућих средстава, чиме се значајно смањује ефекат контаминације и могућност њеног даљег ширења.
Деконтаминација домаћих животиња се спроводи прањем уз примену одговарајућих
средстава, чиме се значајно смањује ефекат контаминације и могућност њеног даљег
ширења. Након спроведеног поступка деконтаминације, мери се степен радијације и
поступак по потреби се понавља.
Деконтаминација и провера контаминације се врше на успостављеним станицама за
деконтаминацију на терену или у посебним објектима одређеним за деконтаминацију.
Заштитне мере у области пољопривреде, ограничавање уноса контаминиране хране и
воде
Заштитне мере у области пољопривреде и ограничавање уноса контаминиране хране и
воде су мере које се спроводе од неколико дана до неколико недеља за краткоживеће,
док за дугоживеће изотопе период примене може бити значајно дужи, a предузимају се
од стране министарства надлежног за послове пољопривреде.
Ове мере заштите обухватају:
1) забрану коришћења контаминиране хране и хране за животиње;
2) забрану коришћења воде за пиће и забрану или ограничење потрошње одређених
намирница, посебно житарица, воћа, поврћа, млека и млечних производа;
3) заштиту животиња и хране за животиње (чување животиња у затвореном простору,
забрана испаше и исхране свежом храном за животиње);
4) ограничавање жетве и коришћења пољопривредних производа, печурака, лековитог
биља и шумских плодова;
5) деконтаминација домаћих животиња;
6) у случају потребе и немогућности евакуације и/или обезбеђивања довољно хране за
исхрану домаћих животиња, економско искоришћење стоке путем клања и прераде меса
добијеног од ових животиња;
7) ограничавање или забрану употребе меса дивљачи;
8) заштиту извора воде за пиће;
9) обезбеђивање алтернативних извора хране, воде и хране за животиње;
10) безбедно уништавање пољопривредних усева који нису за употребу;
11) обезбеђивање додатне контроле и производње безбедне хране и хране за животиње;
12) додавање заштитних средстава у храну за животиње;
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13) ограничавање или привремена забрана лова дивљачи на одређеној територији и
предузимање мера заштите, очувања и мониторинга популација дивљачи и њиховог
станишта;
14) ограничавање риболова и давање препорука о заштити риба у рибњацима.
Појачана контрола на граници
Појачана контрола на граници је мера која се обавезно спроводи у случајевима постојања основане сумње да су контаминирани роба и намирнице из земаља које су биле
изложене радиоактивним падавинама, услед ослобађања већих количина радиоактивног материјала, приликом акцидента на нуклеарним постројењима у сопственој или
суседним земљама. Ова мера се примењује ограничено време, а са одређених подручја се
примењује на дуже време или се може потпуно забранити увоз намирница из тих подручја. Одлуку о примени мере доноси Управа царина у сарадњи са надлежним министарством, а по препоруци Агенције.
Успостављање сигурносних зона
Мера ограничења приступа примењује се код радиолошких акцидената забраном физичког приступа контаминираној зони или зони са повишеним вредностима јачине дозе
зрачења. Радијуси за успостављање сигурносних зона, односно граничне вредности јачина амбијенталног еквивалента дозе, специфичних површинских активности контаминанције и растојања на којима се успостављају сигурносне зоне за различите акциденте дати су у Прилогу (Табела 7) овог плана.
Пружање медицинске помоћи и санирање нерадиолошких последица
На подручје изложено последицама акцидента излазе екипе хитне медицинске помоћи,
које учествују у збрињавању угрожених особа. Министарство надлежно за послове
здравља редовно предузима активности на обуци медицинског особља за пружање помоћи у случају радиолошког акцидента, како би медицинско особље препознало симптоме који настају услед спољашњег озрачивања и предузело одговарајуће медицинске
мере збрињавања угрожених. Министарство надлежно за послове здравља доноси упутства и дефинише начине медицинског збрињавања, координира активностима у третирању и лечењу озрачених и контаминираних особа и одређује установе и центре у којима
се примају и третирају озрачене и контаминиране особе.
Санирање нерадиолошких последица обухвата пружање психолошке помоћи, помоћи
социјално угроженим након несреће (уништени усеви, фонд домаћих животиња). Ове
последице су највише изражене у ситуацијама када је угрожено шире подручје и већи
број људи. Тада се, зависно од потребе, ангажују и друге институције као организација
Црвеног крста Србије и друге владине и невладине организације за пружање помоћи. За
примену мера у санирању нерадиолошких последица су одговорни надлежни ШВС.
Мере ублажавања и отклањања последица акцидента
Ради враћања у стање које је претходило акциденту, а након предузетих хитних заштитних мера и успостављања контроле над ситуацијом, предузимају се дугорочне мере заштите становништва и животне средине.
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У случају радиоактивне контаминације предузимају се дугорочне мере за отклањање
последица акцидента – мере за ремедијацију земљишта, као и природних ресурса (дивља флора и фауна): означавање контаминираног простора, додатни мониторинг радиоактивности, процена доза за критичне групе становништва, као и одређивање прихватљивог нивоа контаминације испод кога се деконтаминација не врши. Објављивање
информација о стању на локацији на којој се акцидент догодио и могућности безбедног
повратка у стање које је претходило акциденту, врши се након што се обаве мерења на
терену и процени доза за становништво.
IV. НАЧИН ОБAВЕШТАВАЊА ЈАВНОСТИ
1. Oбавештавање, активирање и тражење помоћи
У случају акцидента, одмах се, без одлагања обавештава Оперативни центар Сектора за
ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Оперативни
центар СВС МУП) путем телефона број 1985, који је доступан у току 24 сата, седам дана у
недељи.
Активирање екипа хитних служби врши се директно или преко Оперативног центра СВС
МУП.
У случају нуклеарног или радиолошког акцидента ван територије Републике Србије,
Агенција и Оперативни центар СВС МУП на основу Конвенције о раном обавештавању
примају обавештења од МААЕ. Према Конвенцији о обавештавању о раном обавештавању Агенција је према МААЕ, Надлежна институција за радиолошке акциденте
(National competent authority, NCA), а Оперативни центар СВС МУП је Национални центар за обавештавање (National worning point, NWP).
За пренос података и комуникације користе се телекомуникационе и информатичке
структуре: радио везе, сателитске везе, систем мобилне телефонске мреже, систем фиксне телефонске мреже, радио аматерске везе, телефакс и интернет.
Телефони за контакт у вези спровођења Плана институција укључених у одговор на акцидент, а који се користе у комуникацији, дати су у Прилогу (Табела 8) овог плана.
Узбуњивање јавности о радиолошком акциденту се обавља преко надлежног Оперативног центра СВС МУП за обавештавање и узбуњивање. Узбуњивање становништва се
врши сиренама за узбуњивање, а обавештавање о спровођењу заштитних мера преко
централних и локалних медија, разгласом или на други одговарајући начин.
Влада тражи помоћи од других држава на основу Конвенције о пружању помоћи, а на
предлог РШВС. Тражење помоћи се врши преко МААЕ и Агенције као Надлежне институције за радиолошке акциденте (NCA) или на основу билатералних споразума са државама.
2. Упозоравање и давање инструкција становништву
Информацију о акциденту јавности доставља лице одређено за комуникацију са јавношћу из ШВС. Агенција припрема обавештење за становништво о мерама заштите са
свим неопходним информацијама о активностима и начину поступања. Садржај информација које се становништву обавезно достављају и без посебног захтева, а које су од
значаја за поступање у случају акцидента дати су у Прилогу (Табела 9) овог плана.
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Информације се ажурирају и достављају угроженом становништву континуирано и чим
дође до промена од значаја за примену заштитних мера. У циљу спречавања панике ове
информације морају бити стално доступне јавности. Становништво које је погођено акцидентом се без одлагања обавештава о чињеницама у вези са акцидентом и истовремено им се дају инструкције за примену мера здравствене заштите.
Информације и упутства о поступању и мерама заштите становништву се достављају
одмах по добијању информација о акциденту и укључују позив становништву да прати
обавештења путем медија, савете и препоруке за поступање укључујући савете установама и препоруке за посебно погођене професије. Информације за становништво у областима које су угрожене морају бити усклађене са информацијама за јавност на нивоу
државе. Информисање о радиолошким акцидентима врши се преко централних и локалних медија и на друге могуће и доступне начине.
V. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА КАО ЦЕЛИНЕ И ДЕЛОВА
ПЛАНА
1. Институције укључене у одговор
Шематски приказ институција које су укључене у одговор на акцидент дат је на Слици 1,
а одговорности – надлежности институција укључених у одговор на акцидент су дати су
у Прилогу (Табела 10) овог плана.
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2. Процена почетне фазе
За процену почетне фазе акцидента су одговорни носиоци лиценце за обављање радијационе делатности/нуклеарне активности. У случају акцидента са изворима јонизујућих
зрачења у нуклеарним и радијационим објектима код којих постоји могућност акцидента са последицама на самој локацији објекта, не очекује се значајна промена процене у
току развоја догађаја.
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При објављивању акцидента објављује се и класа опасности, у складу са Класификацијом
нивоа опасности акцидента датој у Прилогу (Табела 11) овог плана.
Критеријуми за одређивање класе опасности се успостављају унапред, и то:
Планом за радијациони објекат – који је израђен за тај објекат, а који је део Пројекта
мера радијационе сигурности и безбедности, као обавезног документа потребног за обављање радијационе делатности, или
Планом за нуклеарни објекат – који је израђен за тај објекат, а који је део Коначног
извештаја о сигурности, као обавезног документа потребног за обављање нуклеарне активности.
Радиолошку процену ситуације у каснијим фазама на месту акцидента врши стручни
тим, који чине одговорно лице носиоца лиценце и представници овлашћених правних
лица за обављање послова заштите од зрачења. Радиолошка процена се врши сагледавањем ситуације на месту догађаја, на основу резултата мерења амбијенталног еквивалента дозе, степена радиоактивне контаминације, процене изложености зрачењу кроз
процену укупне ефективне дозе и личног еквивалента дозе.
За процену почетне фазе акцидента када долази до радиоактивне контаминације као
последице нуклеарног акцидента у другој земљи и којим је угрожена и територија Република Србија, одговорна је Агенција. При процени акцидента прекограничног ширења
контаминације користе се подаци добијени из система Правовремене најаве акцидента,
као и подаци добијени из суседних и других земаља у којима је дошло до акцидента или
установљавања нерегуларних околности које указују на акцидент.
Систем континуираног праћења јачине дозе гама зрачења на територији Републике
Србије чини девет умрежених станица, на којима су постављени детектори јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху са којих се подаци прикупљају сваких
пола сата. Подаци о јачини дозе гама зрачења у ваздуху на територији Републике Србије
су доступни преко интернет странице Агенције (www. srbatom. gov. rs). Подаци о јачини
дозе гама зрачења у ваздуху шаљу се и европској платформи за размену радиолошких
података ЕУРДЕП (EUropean Radiological Data Exchange Platform) и доступни су на њиховој званичној веб презентацији (http://eurdep. jrc. ec. europa. eu).
Код акцидената код кога долази до радиоактивне контаминације као последице нуклеарног акцидента у другој земљи, може доћи до промене процене опасности у току развоја догађаја. РШВС и Агенција формирају стручно – оперативни тим за праћење и процену ситуације. Стручно – оперативни тим за праћење и процену ситуације чине експерти
из стручних и научних институција као и руководиоци и експерти из органа државне
управе, покрајинских и органа јединица локалне самоуправе, посебних организација,
научних установа, привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су
послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. Надлежни ШВС за
територије управних округа, такође, у свом саставу имају компетентне стручњаке из
области заштите од јонизујућих зрачења или траже помоћ од РШВС.
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3. Одговор на акцидент
3. 1 Акциденти који могу имати за последицу ширење радиоактивног материјала ван
нуклеарног објекта
Акциденти у складиштима радиоактивног отпада хангар 1 (Х1) и хангар 2 (Х2) и истраживачки нуклеарни реактор РБ, могу довести до ослобађања радиоактивног материјала
у животну средину, услед чега могу бити угрожени људи и околина ван локације објеката. Акциденти на објектима складишта радиоактивног отпада могу да имају за последицу пораст доза код становништва које захтевају примену хитних заштитних мера, али не
и да доведу до озбиљних детерминистичких ефеката. Због тога планови за деловање у
случају акцидента израђени од стране носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности – управљање радиоактивним отпадом, предвиђају зону примене хитних заштитних мера у окружењу објекта у којој је потребно спровести хитне заштитне мере у току
неколико сати од акцидента, као и одговарајућу комуникацију са локалном заједницом.
План операција
Одговор на акцидент почиње и одвија се према Плану за деловање у случају акцидента
Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” (ЈП „НОС”). Када то није могуће, одговорно лице ЈП „НОС”, објављује акцидент обавезно наводећи класу опасности према претходно утврђеним критеријумима из Плана за деловање у случају акцидента на објекту, а
у складу са Класификацијом нивоа опасности акцидента – класе опасности, датом су
Прилогу (Табела 11) овог плана и о томе обавештава надлежни оперативни центар, локалну заједницу, Агенцију и надлежну инспекцију.
Преглед институција, активности и одговорних лица за управљање у току акцидента у
складиштима радиоактивног отпада Х1 и Х2 и истраживачком нуклеарном реактору РБ
дати су у Табели 1. овог плана.
Табела 1. Преглед институција, активности и одговорних лица за управљање у току
акцидента у складиштима радиоактивног отпада Х1 и Х2 и истраживачком нуклеарном реактору РБ
Фаза

Активност

Објављивање
акцидента

Објављивање акцидента и
класе опасности

Интервенција

Спасавање најугроженијих
Гашење пожара
Прва медицинска помоћ
Обезбеђивање места догађаја

Институције које
учествују у одговору
Одговорно лице
објекта
Надлежни оперативни центар, Агенција,
Надлежна инспекција
Ватрогасно спасилачке јединице
(ВСЈ)
Хитна помоћ
Полиција
Носилац лиценце

Управља догађајем

Одговорно лице
носиоца лиценце,
ако је дошло до
пожара на објекту
– Руководилац
ВСЈ, ШВС
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Санирање
последица

Завршетак
операција,
извештавање

Указивање медицинске помоћи повређенима, упућивање теже повређених у медицинске центре
Дозиметријска мерења, мерења нивоа контаминације,
процена изложености зрачењу унутар и ван објекта
Деконтаминација, складиштење контаминираног материјала
Провера нивоа зрачења и
контаминације
Информисање јавности
Информисање јавности
Истражни поступак и утврђивање одговорности
Извештавање о догађају

Хитна помоћ
Надлежне установе
Овлашћена правна
лица
Носилац лиценце

ШВС

Агенција
Носилац лиценце,
полиција, јавно
тужилаштво
Овлашћена правна
лица
Надлежна инспекција

ШВС

Надлежна служба објекта (на ком се десио акцидент) врши процену ширења радиоактивног материјала као и мерења контаминације у планираној зони примене хитних заштитних мера. Особље објекта спроводи мере у циљу спречавања и смањења даљег ширења контаминације.
Агенција налаже овлашћеним правним лицима мерења у оквиру ванредног мониторинга и радиолошке процене.
Надлежни оперативни центар и ШВС обезбеђују екипе хитних служби. На основу резултата мерења и радиолошке процене, а према раније утврђеним критеријумима, ШВС
ситуације налаже примену заштитних мера.
У току 24 сата ШВС налаже формирање центра за тријажу-процесуирање, ради провере
контаминације становништва, као и остале објекте неопходне у одговору на акцидент
како је приказано на Слици 4. и у Прилогу (Табела 12) овог плана. Акцидентом управља
одговорно лице носиоца лиценце, ако је дошло до пожара на објекту – руководилац ВСЈ,
у каснијим фазама надлежни ШВС.
Екипе хитне помоћи збрињавају и транспортују озрачене и контаминиране особе у надлежне здравствене установе, према плану и распореду министарства надлежног за
послове здравља.
Угрожено становништво следи препоруке надлежног ШВС.
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На основу процене се врши и припрема, израда и реализација плана за примену мера за
ублажавање и дугорочно отклањање последица акцидента.
Шематски приказ тока информација у акцидентима дат је на Слици 2.

3. 2 Акциденти са последицама на самој локацији објекта
Акцидент са извором зрачења на објекту који не доводи до последица које би захтевале
спровођење хитних заштитних мера ван објекта, могу изазвати узнемиреност или страх
код локалног становништва. Могућ је и ризик да контаминирана лица напусте објекат
или да се контаминирани делови уређаја или други предмети изнесу из објекта и у том
случају је потребно предузети одговарајуће заштитне мере. Због тога ови акциденти могу
имати значајан психолошки и економски ефекат.
Уколико се као последица акцидента на објекту измере вредности јачина дозе или контаминације чије последице могу да буду појава тешких детерминистичких ефеката, без
одлагања се предузимају мере за смањење последица. У случају пожара може доћи до
потребе за евакуацијом из објекта. Због тога, запослени на објекту морају бити адекватно
оспособљени и опремљени.
Преглед институција, активности које се спроводе и лица одговорних за управљање у
току радиолошког акцидента дат је у Табели 2.
Табела 2. Преглед институција, активности које се спроводе и лица одговорних за
управљање у току радиолошког акцидента
Фаза

Активност

Дојава

Обавештавање о догађају

Институције
Управља
које учествују у
гађајем
одговору
Одговорно лице носиоца лиценце,
Полиција, Надлежни оперативни центар,
Агенција,
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Инспекција

Интервенција

Спасавање најугроженијих
Гашење пожара
Прва медицинска помоћ
Обезбеђивање места догађаја

Санирање
последица

Указивање медицинске помоћи
повређенима, упућивање теже
повређених у медицинске центре
Дозиметријска мерења, мерења нивоа контаминације, процена изложености зрачењу
Уклањање извора, деконтаминација, складиштење извора и контаминираног материјала
Провера нивоа зрачења и контаминације
Информисање јавности

Носилац
лиценце,
Ватрогасно
спасилачке
јединице (ВСЈ)
Хитна помоћ
Полиција

Одговорно
лице носиоца
лиценце,
ако је дошло
до пожара на
објекту – Руководилац
ВСЈ, ШВС

Хитна помоћ
Надлежне
установе
Овлашћена
правна лица
Агенција

ШВС

Агенција
Корисник, поИнформисање јавности
лиција, јавно
Завршетак
Истражни поступак и утврђивање
тужилаштво
операција,
одговорности
Овлашћена
информисање
Извештавање о догађају
правна лица
Инспекција
План операција за акциденте са последицама на самој локацији објекта

ШВС

У случају радиолошког акцидента на постројењима или објектима где не постоји ризик
од угрожености лица ван објекта, одговор на акцидент почиње пријављивањем неправилности или незгоде лицу одговорном за заштиту од јонизујућих зрачења.
Када последице није могуће санирати применом мера плана за деловање у случају акцидента из Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности током обављања радијационе делатности, односно Коначног извештаја о сигурности током обављања нуклеарне
активности, а које је одобрила Агенција, лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења процењује ситуацију и предлаже одговорном лицу објекта ангажовање хитних
служби. Одговорно лице објекта објављује радиолошку опасност, као и класу опасности
(акцидент у објекту или узбуна, дати су у Прилогу (Табела 11) овог плана, на основу претходно утврђених критеријума и процедура и позива ВСЈ, полицију или службу хитне
медицинске помоћи. Лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења на објекту, односно руководилац службе заштите од јонизујућих зрачења, контролише да ли су предузете мере заштите запослених, лица која се налазе у објекту, као и лица која се ангажују у
предузимању мера и активности на пружању помоћи и санирању последица. Ако је
дошло до значајне контаминације или прекомерног озрачивања, хитне службе организују транспорт лица до надлежне здравствене установе.
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У почетној фази одговором на акцидент управља корисник извора, односно лице одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења, према плану за деловање у случају акцидента
из Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности током обављања радијационе
делатности, односно Коначног извештаја о сигурности током обављања нуклеарне активности.
Одговорно лице носиоца лиценце обавештава надлежну инспекцију и Агенцију, која
позива овлашћено правно лице ради спровођења радиолошких мерења и збрињавања
извора. Око објекта на коме је дошло до акцидента се спроводи мониторинг радиоактивности и врше додатна мерења радиоактивности како би се утврдило да ли је потребно
предузимање мера заштите изван објекта. Одговорно лице носиоца лиценце обавештава
надлежни оперативни центар и надлежни ШВС.
Успоставља се командно место – просторија са системом за комуникацију, одакле се
управља догађајем и размењују информације. Догађајем на месту акцидента у првој фази управља командни тим (кога чине: одговорно лице носиоца лиценце, представници
хитних служби, представници овлашћеног правног лица за обављање послова заштите
од зрачења), са командантом – oдговорним лицем носиоца лиценце односно, руководиоцем ВСЈ ако је дошло до пожара на објекту. У каснијој фази одговором управља надлежни ШВС.
Преко надлежног ШВС доносе се одлуке о даљем поступању и примени мера заштите.
Мере заштите, као и забрана приступа се предузимају на основу процене угрожености
особа присутних на лицу места и радиолошких мерења простора око извора.
Свако обраћање јавности се врши по претходно утврђеној процедури, искључиво од особе задужене за контакт са јавношћу.
Након примене хитних заштитних мера надлежна инспекција утврђује чињенице у вези
са спровођењем мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са својим овлашћењима и
налаже примену мера за отклањање недостатака и испуњења услова за даљи рад.
3. 3. Акциденти који се могу десити на локацијама које није увек могуће предвидети
Акциденти са изворима јонизујућих зрачења се могу десити на локацијама које није увек
могуће предвидети услед чега мора постојати одређени степен спремности на реаговање
на свим нивоима. То могу бити акциденти са изворима зрачења, у току транспорта извора зрачења, са озбиљним прекомерним озрачивањем, терористички акт.
Акциденти везани за изворе зрачења су: прекомерно озрачивањe; изгубљени или пронађени извор; мобилни опасни извор зрачења; оштећење затвореног извора зрачења
које може довести до расипања радиоактивног материјала; излагање или контаминација
становништва; као и пад – повратак сателита на земљу са изворима енергије на нуклеарни погон.
За акциденте у којима је дошло до прекомерног озрачивања или акциденте када је пронађен извор зрачења, се често сазнаје тек када се особа изложена зрачењу јави лекару
због симптома радијационе болести односно радијацијом изазваних оштећења – проме-
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на на ткиву, кожи или другим органима. У таквим ситуацијама лекари и медицинско
особље хитно реагују и пружају помоћ угроженима.
Акциденти приликом транспорта извора јонизујућих зрачења могу имати за последицу
ослобађање радиоактивног материјала или губитак заштите извора.
Акцидент са озбиљним прекомерним озрачивањем може потицати од радиотерапијских
уређаја или других контролисаних извора зрачења, или извора који није под контролом.
Узрок може да буде квар на уређају, неисправан софтвер или људски фактор. Прекомерно озрачивање захтева брзо реаговање и упућивање у специјализоване медицинске установе. Ако такве болнице не постоје у земљи тражи се помоћ од међународних институција, а преко МААЕ или Светске здравствене организације (у даљем тексту: СЗО).
Акцидент везан за терористички акт укључује претњу бомбом или саботажу, постављање
уређаја са радиоактивним извором у циљу озрачивања или распршивања радиоактивног
материјала. Могуће последице су контаминација и/или озраченост већег броја људи.
Могуће је и да радиолошка опасност буде потенцијална, у случају претње, када су последице значајне са психолошког и економског становништва. У таквим ситуацијама је значајно правовремено информисање јавности и правовремено спровођење истражних
радњи од стране полиције и јавног тужилаштва, давање упутстава о понашању и задобијање поверења становништва.
План операција
У случају акцидената са изворима јонизујућих зрачења који се могу десити на локацијама које није увек могуће предвидети важни елементи су препознавање радиолошке опасности, први кораци у деловању, као и могућности у тражењу помоћи. Мере за санирање
последица акцидента предузима већи број учесника, од локалног нивоа до националног.
Када је извор под контролом корисника, у случају акцидента прво се поступа по плану за
деловање из Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности током обављања радијационе делатности, који је одобрен од стране Агенције. Одговорно лице носиоца лиценце, обавештава надлежни Оперативни центар СВС МУП-а, надлежну инспекцију и
Агенцију. Представници локалне самоуправе преко локалних ШВС траже помоћ од виших нивоа – Регионалног или РШВС, који дају упутства.
Управљање догађајем на лицу места, врши одговорно лице носиоца лиценце за радијациону делатност ако је извор под регулаторном контролом, поступајући по плану за деловање из Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности током обављања радијационе делатности. У случају акцидента са извором који је ван регулаторне контроле
(пронађен извор, експлозивна направа за распршивање радиоактивног материјала),
одговором управља руководилац хитне службе, која прва стигне на место акцидента –
полиција, односно руководилац ВСЈ када је у питању пожар.
Надлежни ШВС доноси одлуке о даљем поступању и примени мера заштите. Заштитне
мере, се предузимају на основу процене угрожености особа и радиолошких мерења на
лицу места.
Након примене хитних заштитних мера надлежна инспекција утврђује чињенице у вези
спровођења мера заштите од јонизујућих зрачења у складу са својим овлашћењима и
налаже примену мера за отклањање недостатака и испуњења услова за даљи рад.
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Акциденти са изворима јонизујућих зрачења
У случају акцидената са изворима јонизујућих зрачења у којима долази до прекомерног
озрачивања лица или се претпостављају радијациони симптоми озледа, хитнe службе,
када препознају симптоме код угрожених особа, предузимају неопходне мере и одлучују
о упућивању у надлежне установе. Пружају помоћ у спасавању живота и тешко повређених и пре сазнања о околностима догађаја и добијања резултата радиолошке процене
ситуације и изолују место догађаја. Ако се ради о догађају са извором познатог корисника, корисник извора поступа према сопственом Плану за деловање из Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности током обављања радијационе делатности. Лице
одговорно за заштиту од јонизујућих зрачења предузима мерења и мере заштите људи
који су се нашли на месту догађаја. Одговорно лице носиоца лиценце обавештава надлежну инспекцију, Агенцију и надлежни Оперативни центар СВС МУП и тражи помоћ
од надлежних ван места догађаја. Агенција позива овлашћено правно лице, које спроводи мониторинг, изолује или уклања извор, врши деконтаминацију и радиолошка мерења након фазе санирања.
Одговором на акцидент који је повезан са извором руководи одговорно лице носиоца
лиценце у почетној фази, а ако је дошло до пожара управља руководилац ВСЈ.
У случају изгубљеног или украденог опасног извора јонизујућих зрачења корисник
извора обавештава Агенцију, надлежни оперативни центар и надлежну инспекцију и
даје информације о извору и опасностима. Полиција обезбеђује место и спроводи истрагу. Корисник извора, учествује у тражењу извора, проверава безбедност других извора и
тражи помоћ овлашћених правних лица. Када се извор пронађе, исти се обезбеђује, прави се план враћања извора и идентификују лица која су могла бити изложена зрачењу
док је извор био ван контроле.
У случају проналажења извора непознатог корисника, а на основу ознаке, боје, препознавања дела уређаја или симптома озрачености прва информација се упућује полицији,
надлежној инспекцији и Агенцији која позива овлашћено правно лице. Врше се мерења,
процењује да ли је дошло до озрачености лица и спроводе мере заштите. Извор се одлаже у безбедно складиште радиоактивних извора или у радиоактивни отпад. Информацију и саопштење за јавност припрема и даје Агенција. Овакви случајеви су могући у
објектима у којима се врши прерада металног отпада, па су носиоци те активности у обавези да врше радиолошку контролу материјала који се обрађује и да припреме план за
деловање у случају проналажења извора (Правилник о условима за добијање лиценце за
обављање радијационе делатности (Службени гласник Републике Србије, бр. 61/11 и
101/16) ).
У случају акцидента са опасним мобилним извором који је под контролом корисника
(радиографска камера, мерни уређаји са радиоактивним извором), корисник уређаја
предузима мере радијационог надзора, обележавања места догађаја и тражења помоћи,
а према плану за деловање у случају акцидента који је део Пројекта мера радијационе
сигурности и безбедности током обављања радијационе делатности. Корисник уређаја
обавештава надлежни оперативни центар СВС МУП-а, надлежну инспекцију и Агенцију
која позива овлашћено правно лице за послове заштите од зрачења. Врше се мерења и
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процена ситуације и прави план за успостављање контроле над извором. За време операције се врши стални надзор над локацијом и мери изложеност особа које у њој учествују. Извор се складишти на безбедно место уз одговарајућу заштиту.
У случају акцидента у објекту у коме је дошло до контаминације услед оштећења стационарног затвореног извора, корисник извора предузима мере према сопственом плану,
првенствено мере за спасавање људских живота и обезбеђивања места догађаја. Лице
задужено за заштиту од јонизујућих зрачења организује мерења, проверава да ли је
дошло до контаминације лица и радног простора, ради процене опасности на месту акцидента и потребе за предузимањем додатних мера. Одговорно лице носиоца лиценце
тражи помоћ хитних служби. Обавештава надлежни оперативни центар СВС МУП-а,
надлежну инспекцију и Агенцију која позива овлашћено правно лице ради радиолошких
мерења и збрињавања извора. Контаминирана или озрачена особа се упућује у надлежну
здравствену установу ради пружања медицинске помоћи, у пратњи лица које може дати
информације или помоћ у провери контаминације или процени ситуације. Ограничава
се приступ потенцијално контаминираном делу, све док се не објави другачија одлука на
основу радиолошке процене.
Уколико током акцидента дође до oзрачености и/или радиоактивне контаминације становништва, информација о томе се преко оперативног центра СВС МУП-а, упућује надлежном ШВС, Агенцији и надлежној инспекцији. Полиција изолује место догађаја и
успоставља командно место у близини места акцидента. Агенција позива овлашћена
правна лица за обављање послова заштите од зрачења, ради радиолошких мерења и
утврђивања извора озрачивања, идентификовања контаминанта и извора контаминације. Лице из ШВС одређено за комуникацију са јавношћу преко локалних медија извештава о догађају и даје упутства о поступању. Контаминирана лица се упућују у надлежне
медицинске установе, уз пратњу лица које ће спровести додатна радиолошка мерења и
дати неопходне информације и савете о поступању и основној заштити. Становништво
се, према одлуци надлежног ШВС, евакуише из контаминираних области. На терену се
успостављају центри за посматрање, праћење, тријажу потенцијално контаминираних
лица и упућивање у одговарајуће здравствене установе као и остале објекте неопходне у
одговору на акцидент, који су дати на Слици 4. и у Прилогу (Табела 12. ) овог плана. Ако
је потребно, тражи се помоћ међународне заједнице преко МААЕ, а на основу Конвенције о пружању помоћи. Догађајем у првој фази управља полиција. Успоставља се контрола
над местом догађаја, забрањује приступ, обележавају зоне ограниченог приступа и обезбеђује место догађаја. У даљим фазама, догађајем управља надлежни ШВС.
Када се открије контаминација роба и производа при увозу, извозу и транзиту, поступа
се у складу са Правилником о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту (Службени гласник Републике Србије, број 44/11). Анализира се догађај и утврђују
чињенице које су довеле до појаве оваквих производа. Производ у којем је пронађен повећан садржај радионуклида се враћа у земљу порекла, а на царини појачава контрола
производа. Ако је производ доспео на тржиште, надлежне инспекцијске службе забрањују промет производа и налажу повлачење истих са тржишта.
Уколико се на тржишту појаве контаминиране робе и производи, обавештавају се надлежне инспекцијске службе, власник робе (увозник или произвођач) и Агенција која
обавештава надлежни оперативни центар СВС МУП-а, и полицију ради спровођења
истраге о узроцима појаве контаминираних производа. Роба се по налогу тржишног
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инспектора повлачи из продаје. Овлашћена правна лица за обављање послова заштите
од јонизујућих зрачења врше узорковање, мерење и анализу узорака у циљу откривања и
изоловања извора контаминације.
У одговору на потенцијални пад сателита са значајном количином радиоактивног материјала држава одговорна за сателит обавештава МААЕ о времену, локацији и могућим
ризицима везаним за пад сателита. МААЕ информише потенцијално угрожене земље.
Агенција припрема саопштење и информише становништво о потенцијалном ризику,
областима које треба избегавати, контаминираним деловима и рушевинама као последицама пада сателита и организује мониторинг истих.
Акциденти у транспорту
У случају акцидента у транспорту, превозник предузима акције спасавања живота и прве
помоћи. Извор се изолује и позивају се хитне службе и надлежни оперативни центар
СВС МУП-а. Хитне службе делују у складу са међународним ознакама пошиљке, обезбеђују место акцидента и пружају хитну медицинску помоћ. Обавештава се Агенција, која
позива овлашћено правно лице, ради мониторинга радиоактивности, процене ситуације,
збрињавања извора и деконтаминације. Код акцидента у транспорту одговором у првој
фази управља превозник, односно руководилац ВСЈ када је у питању пожар, док у каснијој фази акцидентом управља надлежни ШВС.
Акцидент у коме је дошло до озбиљног прекомерног озрачивања
Ако је у акциденту дошло до озбиљног прекомерног озрачивања када су последице
озбиљни детерминистички ефекти и када су лица животно угрожена, лицима код којих
је утврђено озбиљно прекомерно излагање јонизујућим зрачењима медицинска помоћ
се пружа у специјализованим установама. Одговорно лице носиоца лиценце обавештава
Агенцију и надлежну инспекцију и тражи медицинску помоћ за прекомерно озрачена
лица. Уколико министарство надлежно за послове здравља утврди да нема довољно ресурса за збрињавање лица која су прекомерно изложена зрачењу, преко Агенције се упућује захтев за помоћ МААЕ или се тражи помоћ од СЗО. Лице одговорно за заштиту од
јонизујућих зрачења носиоца лиценце прикупља све неопходне информације о догађају
у циљу процене примљене дозе и адекватног третмана озрачене особе. Утврђују се околности при којима је дошло до прекомерног излагања ради спречавања даљег прекомерног озрачивања. По потреби се зове овлашћено правно лице ради радиолошких мерења
и процене ситуације. Одговорно лице носиоца лиценце припрема обавештење за јавност.
Tерористичка претња
У случају сумње на терористичку претњу, одмах се обавештава полиција и надлежни
оперативни центар СВС МУП-а, који одмах о томе достављају информације Безбедоносно-информативној агенцији, РШВС и Агенцији. Предузимају се све хитне и потребне
мере у циљу смањења радиолошких, психолошких и економских последица. Активностима руководи Републички ШВС уз консултације са компетентним стручњацима из
области нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности. У радиолошком делу одговора помоћ пружају овлашћена правна лица, која врше мерења и процену ситуације.
Информације даје овлашћено лице Министарства унутрашњих послова или ШВС.
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3. 4. Радиоактивна контаминација као последица нуклеарног акцидента у другој
земљи
Ови акциденти су последица нуклеарних акцидената на нуклеарним електранама и реакторима у земљама ван територије Републике Србије, а које се манифестују у Републици Србији. У том случају може доћи до контаминације насељених територија и површина под пољопривредним културама и материјалним добрима, тако да је потребно уводити рестрикције у конзумирању појединих врста намирница и спровођење мера безбедног
коришћења хране и воде. Организује се прикупљање контаминираних материјалних
добара биљног и животињског порекла и њихово складиштење. Држава у којој је дошло
до акцидента са последицама ван њених граница, обавештава суседне – потенцијално
угрожене државе, као и МААЕ која обавештава потенцијално угрожене државе, на основу Конвенције о раном обавештавању.
По пријему информације, Агенција налаже овлашћеним правним лицима за послове
заштите од зрачења ванредни мониторинг радиоактивности и додатну контролу транспортних средстава, путника и робе на граници. На предлог Агенције или на основу
доступних информација, сазива се РШВС који доноси одлуке о даљем реаговању. Процену угрожености Републике Србије услед прекограничног ширења радиоактивног материјала врши Агенција са стручно оперативним тимом. Републички хидрометеоролошки завод врши моделовање и прогнозу прекограничног атмосферског транспорта радиоактивних материја испуштених у акциденту.
На основу добијених резултата и унапред одређених вредности интервентних нивоа,
министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за послове
здравља доносе одлуке о мерама за заштиту хране, рестрикцији промета и конзумирања
хране и других производа. РШВС преко лица одговорног за контакте са јавношћу обавештава јавност о насталој ситуацији, издаје упутства о поступању или одласку на путовања у одређене земље.
Шематски приказ тока информација у акциденту код кога је дошло до радиоактивне
контаминације као последица нуклеарног акцидента у другој земљи дата је на Слици 3.
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4. Престанак ванредне ситуације
Престанак ванредне ситуације настале услед акцидента подразумева потпуно враћање у
регуларне токове као и пре ванредне ситуације.
Влада на предлог Агенције одлучује о престанку ванредне ситуације.
У случају масовне контаминације узроковане прекограничним ширењем радиоактивног
материјала или акцидентом везаним за терористичку претњу (распршивање радиоактивног материјала) и након предузимања хитних заштитних мера за санирање догађаја
предузимају се дуготрајне мере ради заштите становништва у контаминираним областима. Када се на основу мерења радиоактивности и процене дозе за становништво
утврди прихватљивост поновног успостављања нормалних услова, информација о престанку примене мера се објављује.
5. Објекти одговора
Објекти одговора су објекти и локације, које се по потреби успостављају на терену на
месту догађаја, изван успостављених сигурносних зона, а за извршавање предвиђених
мера и акција приликом одговора на акцидент. Пример организације објеката и успостављања сигурносне и безбедносне зоне су приказани на Слици 4. и у Прилогу (Табела
12) овог плана.

6. Расположиви ресурси
Расположиве ресурсе чине све институције које непосредно учествују у деловању у случају акцидента и остварењу задатака Плана.
Преглед података за контакт у вези спровођења Плана, расположиве опреме и стручних
ресурса институција и овлашћених правних лица за послове заштите од зрачења дати су
у Прилогу (Табела 13) овог плана.
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7. Евиденција и управљање подацима
Све институције укључене у одговор на акцидент у обавези су да воде евиденције о активностима које спроводи у току акцидента и пословима извршеним у току санирања
догађаја. Евиденција се води и о активностима спровођеним у току припреме за акцидент – обуке, вежбе, курсеви, одржавање и набавка опреме.
Агенција обједињује важне податке у извештај о акциденту са могућношћу упућивања на
све изворе информација и података.
Агенција објављује процену акцидента у складу са критеријумима међународне скале
нуклеарних и радиолошких акцидената (инес скала).
8. Организација и планирање спровођења плана
Све институције укључене у одговор на акцидент су упознате са Планом и припремају се
и оспособљавају за деловање у складу са Планом.
Сви институције – учесници у одговору на акцидент, као и јединице локалне самоуправе
које на својој територији имају, нуклеарни или радијациони објекти код којих постоји
могућност акцидента са последицама на самој локацији објекта израђују сопствене планове за деловање у случају акцидента у складу са надлежностима и овим планом.
Носиоци лиценци за обављање нуклеарних активности/радијационих делатности, обавезни су да своје планове за деловање у случају ванредног догађаја, а који су и део Пројекта мера радијационе сигурности и безбедности током обављања радијационе делатности, односно Коначног извештаја о сигурности током обављања нуклеарне активности,
ускладе са овим планом.
Рок за усклађивање и писање планова је шест месеци након усвајања Плана.
8. 1. Обука и вежбе
Обука лица која учествују у одговору на акцидент је обавезна и врши се у организацији
институција у Републици Србији, као и међународних институција (МААЕ).
У циљу тестирања спремности на одговор у случају акцидента периодично се спроводе
вежбе у којима учествују институције обухваћене овим планом. Вежбама се проверавају
поједини сегменти одговора (систем обавештавања, начин комуникације учесника у
одговору, организација појединих делова одговора), целокупна организација и одговор
на акцидент.
Агенција у сарадњи са СВС МУП-а, организује вежбе по одговарајућем сценарију за
тестирање целокупног одговора, једном у пет година. Вежбе се планирају унапред, а укључују све учеснике предвиђене овим планом. Ток вежби се прати и документује, а на
основу тих података се предузимају мере за уклањање уочених недостатака.
8. 2. Обезбеђивање квалитета
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Обезбеђивање квалитета се постиже редовним обукама и вежбама и учешћем на међународним скуповима, разменом искустава са другим државама и сталним праћењем и
контролом над деловима Плана у надлежности институција и органа. Ажурирање овог
плана се врши најмање једном у три године, а на основу искустава и насталих промена у
току тог периода. Овлашћена правна лица за послове заштите од зрачења су у обавези да
обезбеде правилно одржавање, сервисирање и баждарење опреме и заштитних средстава и да о томе воде евиденцију.
Периодичној ревизији и ажурирању подлежу и планови за деловање у случају акцидента
институција лиценцираних за обављање нуклеарних активности/радијационих делатности.
ПРИЛОГ
Табела 1. Општи критеријуми за акутне дозе за које се очекује предузимање заштитних мера у било којим околностима да би се избегли озбиљни детерминистички
ефекти или исти свели на минимум
Општи критеријуми
Заштитне мере
Ако је пројектована доза1 акутног спољашњег излагања (у току периода < 10 сати) већа
од наведених вредности – потребно предузимање заштитних мера
ADкоштана срж2
1 Gy
– Предузети хитне заштитне мере (чак и у отежавајућим околноADфетус
0,1 Gy
3
стима) да би се дозе задржале
ADткиво
25 Gy на 0,5 cm
испод општих критеријума;
– Информисати јавност и издати
4
2
упозорења;
ADкожа
10 Gy на 100 cm
– Спровести хитну деконтаминацију.
Ако је примљена доза услед акутног уноса радионуклида у организам (у току периода
∆=30 дана5) – потребно предузимање заштитних мера
0,2 Gy за радионуклиде Z≥90
– Хитан медицински преглед,
AD(∆) коштана срж
2 Gy за радионуклиде Z≤89
консултације и одговарајући медицински третман;
AD(∆)
штитна
2 Gy
– Провера контаминације;
жлезда
–
Што пре применити поступак
AD(∆) плућа
30 Gy
за
декорпорацију радионуклида6;
AD(∆) колон
20 Gy
– Евидентирање лица за дугорочно праћење здравственог
7
стања;
AD(∆’) фетус
0,1 Gy
– Свеобухватно психолошко саветовање.
1 – пројектована доза је доза која би била примљена ако не би биле примењене заштитне мере;
2 – ADт –производ апсорбоване дозе зрачења у ткиву или органу и релативне биолошке ефикасности (РБЕ) зрачења за дато ткиво или орган (Т);
3 – доза примљена на површини 100 cm2 и дубини 0,5 cm ткива услед блиског контакта са извором;
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4 – доза примљена на површини 100 cm2 (структура коже на дубини 0,4 mm);
5 – AD(∆) представља просечну вредност AD дозе (фуснота 2) примљене у току периода времена ∆, које ће резултовати озбиљним детерминистичким последицама код
5% изложених особа;
6 – декорпорација радионуклида-биолошки процес потпомогнут хемијским или биолошким агенсима у току кога се радионуклид елиминише из тела;
7 – ∆’ период развоја фетуса.
Табела 2. Општи критеријуми за примену заштитних мера у случају акцидента да
би се ризик од појаве стохастичких ефеката свео на минимум
Општи критеријум
Мере заштите
Ако је пројектована доза већа од наведених вредности – потребно предузимање хитних
заштитних мера
Hштитна
50 mSv у првих седам дана
Блокирање штитне жлезде јодом.
жлезда

Е

100 mSv у првих седам дана

Склањање, евакуација, деконтаминација, ограничавање уноса хране,
млека и воде, контрола контамиHфетус
100 mSv у првих седам дана
нације, умиривање јавности.
Ако је пројектована доза већа од наведених вредности – потребно предузимање заштитних мера
Е
100 mSv за годину дана
Привремено пресељење, деконтаминација, замена хране, млека и
Hфетус
100 mSv за цео период развоја in utero
воде, умиривање јавности.
Ако је примљена доза већа од наведених вредности – потребно предузимање дугорочних активности за откривање и ефикасан третман здравствених последица проузрокованих зрачењем
Праћење
здравственог
стања
засновано на вредностима еквивалента дозе на одређене радиосенЕ
100 mSv за месец дана
зитивне органе (као основа за медицинско праћење), саветовање.
Саветовање, да би се у сваком појединачном случају могла донети
Hфетус
100 mSv за цео период развоја in utero
одлука заснована на информацијама.
HT – еквивалент дозе у ткиву или органу T, E – ефективна доза
Табела 3. Оперативни интервентни нивои за контаминацију животне средине, као
вредности јачине дозе g зрачења у ваздуху и специфичног одброја α и β емитера за
површинску контаминацију
Контаминација животне средине
ОИН
ОИН1

Акције које се предузимају уколико је прекорачен ОИН
Гама (γ) 1000 µSv/h на 1 m – Без одлагања спровести евакуацију или обезод површине или извора
бедити одговарајуће склониште1;
Вредност ОИН
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2000 imp/s директно измерена површинска контаминација бета (β) емитерима5a

50 imp/s директно измерена површинска контаминација алфа (α) емитерима6

Гама (γ) 100 µSv/h на 1 m
од површине или извора
200 imp/s директно измеОИН2
рена површинска контаминација бета (β) емитерима6

10 imp/s директно измерена површинска контаминација алфа (α) емитерима6

ОИН3

Гама (γ) 1 µSv/h на 1 m од
површине
20 imp/s директно измерена површинска контаминација бета (β) емитерима6,9
2 imp/s директно измерена
површинска контаминација алфа (α) емитерима6,9

– Обезбедити деконтаминацију евакуисаних
лица2;
– Смањити нежељену ингестију3;
– Спречити унос локалних производа, кишнице
и млека од животиња које пасу у погођеној
области4;
– Регистрација евакуисаних лица којима је
потребна медицинска помоћ и пружање медицинске помоћи;
– Уколико је лице било у контакту са затвореним извором који има јачину дозе једнаку или
већу од 1000 µSv/h на 1 m од површине5, без
одлагања обезбедити медицинско испитивање.
– Спречити унос локалних производа4, кишнице и млека од животиња које пасу у погођеној
области док се не обаве мерења и изврши процена нивоа контаминације помоћу ОИН5 и
ОИН6;
– Привремено пресељење лица која живе у погођеној области; пре пресељења саветовати
угрожена лица да не једу, не пију и не приносе
руке устима да би се унос радионуклида свео на
минимум3; проценити дозу коју су примила
лица која су била у погођеној области да би се
утврдило да ли им је потребан медицински
преглед; пресељење из области у којима постоји могућност највећег излагања треба да започне у року од неколико дана;
– Уколико је лице било у контакту са затвореним извором који има јачину дозе једнаку или
већу од 100 µSv/h на 1 m од површине5, обезбедити медицинско испитивање, уколико је трудница била у контакту са таквим извором треба
без одлагања обезбедити медицинско испитивање и процену дозе.
– Спречити унос локалних производа4 (осим
основних намирница7), кишнице и млека од
животиња8 које пасу у погођеној области док се
не обаве мерења и изврши процена нивоа контаминације применом ОИН5 и ОИН6;
– Мерења локалних производа, кишнице и
млека од животиња8 које пасу у погођеној области на удаљености најмање десет пута већој од
удаљености на којој је прекорачен ОИН3 и
процена нивоа контаминације применом ОИН5 и ОИН6;
– Размотрити употребу стабилног јода10 у случају емисије фисионих производа и контами-
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Контаминација коже
Гама (γ) 1 µSv/h на 10 cm од
површине коже
1000 imp/s директно измерена површинска контаминација коже бета (β)
ОИН4
емитерима6
50 imp/s директно измерена површинска контаминација коже алфа (α) емитерима6

нације јодом, уколико замена за основне намирнице7 или млеко произведени на погођеном подручју није одмах доступна;
– Проценити дозу коју су примила лица која су
можда конзумирала храну, млеко или кишницу
из области у којима су уведена ограничења и
одредити да ли је тим лицима неопходан медицински преглед.

Контаминација коже
– Спровести деконтаминацију коже2 и смањити
ненамерну ингестију 3;
– Медицински преглед контаминираног лица.

(1) Унутар затвореног простора и зиданих објеката, даље од зидова и прозора;
(2) Ако није могућа брза деконтаминација, саветовати евакуисанима темељно прање
и замена одеће;
(3) Саветовати евакуисаним особама да не једу, не пију, не пуше и темељно оперу
руке;
(4) Локални производ је храна узгајана на отвореном простору, која може бити директно контаминирана и која се конзумира у току неколико недеља (нпр. поврће);
(5) Овај дозни критеријум се примењује само на опасне затворене изворе;
(5а) Критеријуми које мерни инструменти који се користе морају да задовоље:
1. мерни опсег инструмента треба да је у опсегу вредности ОИН из Табеле 5 (imp/s,
imp/min);
2. за мерење бета емитера је потребно да инструмент детектује високоенергетске
и нискоенергетске емитере (32P, 14C);
3. да би задате вредности биле мерене у imp/s инструмент мора да испуни следеће
захтеве: коефицијент инструмента (израчунава се као производ W x ɵ, где је W –
површина прозора детектора /cm2/, ɵ – коефицијент енергетске зависности у 4π геометрији / imp/s/Bq-1/) треба да буде најмање: за средње и високо енергетске бета
емитере (на пр. 36Cl) – 1; за ниско енергетске бета емитере (нпр. 14C) – 0,2; за алфа
митере – 0,5;
(6) Мерење обављено квалитетним мониторингом контаминације установљеним
праксом;
(7) Основне намирнице се могу ограничавати само уколико је могућа одговарајућа
замена;
(8) За млеко малих животиња (козе) користити 10% вредности за ОИН 3;
(9) До таложења краткоживећих природних радионуклида потомака радона може
доћи услед кише, чиме се може повећати вредност природног фона неколико пута.
Након престанка кише у кратком временском периоду од неколико сати услед брзог
распада радонових потомака, ниво основног зрачења враћа на просечне вредности;
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(10) Само за неколико дана и ако није могућа одговарајућа замена.

Табела 4. Вредности ОИН5 за храну, млеко и воду, као вредности укупне α односно β
специфичне активности за доношење одлуке о употреби намирница
Предузимање мера ако су измерене
вредности веће од ОИН
Испод ОИН 5 дозвољено конзумирање за време акцидента;
Укупна бета активност (100 Bq/kg)
ОИН 5
Преко вредности ОИН5: процена на
Укупна алфа активност (5 Bq/kg)
основу коришћења вредности граница
ОИН 6 из Табеле 6.
Табела 5. Границе садржаја радионуклида (ОИН6) у животним намирницама као специфичне
активности
радионуклида
(Bq/l, Bq/kg), изнад којих се намирнице не конзумирају
ОИН

Вредност ОИН

Млеко
и Друге животмлечни про- не намирниизводи
це
125
750
500
2000

Изотопи стронцијума, нарочито 90Sr
Изотопи јода, 131I
Алфа нестабилни изотопи плутонијума, трансплутони20
јумски елементи, нарочито 239Pu, 241Аm
Остали нуклиди са временом полураспада већим од
1000
десет дана, нарочито 134 Cs, 137Cs (искључујући 14C и 3H)

80
1250
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Табела 6. Границе ефективних доза за лица ангажована у одговору на акцидент
Околности при којима је моВредност дозе
гуће достизање доза
Акције спасавања живота
Hp(10) а
Еб
ADTв
Ове вредности могу бити премашене под околностима у
којима је добит јасно већа од
опасности по здравље учесни- < 500mSv
< 500mSv
< 0,5 ADT,таб. 3г
ка акције, који то ради добровољно, прихватањем ризика
по сопствено здравље
Акције које имају за циљ спречавање озбиљних детерминистичких ефеката акције којима
се спречава катастрофичан < 500mSv
< 500mSv
< 0,5 ADT,таб. 3 г
развој догађаја који може значајно да угрози људе и животну средину
Акције којима се спречавају
< 100mSv
< 100mSv
< 0,1 ADT,таб. 3 г
велике колективне дозе
а Лични еквивалент дозе, Hp(d), где је d=10mm;
б Ефективна доза Е;
в Вредност ADТ – производ апсорбоване дозе зрачења у ткиву или органу и релативне
биолошке ефикасности (РБЕ) зрачења за дато ткиво или орган;
г Одговарајућа вредност ADT из Табеле 2.
Табела 7. Радијуси за успостављање сигурносних зона *
Околности у којима се одређује зона
Радијус сигурносне зоне
Неоштећен пакет са ознакама I-бело II-жуто
Непосреднo окружење око пакета
III-жуто
Радијус од 30 m, или:
Оштећен пакет са ознакама I-бело II-жуто 100 µSv/h – јачина амбијенталног еквиIII-жуто, као и други незаштићен или не- валента дозе;
познат извор (оштећен или неоштећен)
1000 Bq/cm2 – бета/гама депозиција;
100 Bq/cm2 – алфа депозиција.
Неоштећен извор опште намене – као деНе ограђује се;
тектор дима
Површина где је течност исцурела и још
Течни извор – исцурео
у радијусу око 30 m;
Површина где је течност исцурела и још
Течни извор – значајно исцурео
у радијусу око области 300 m;
Површина радијуса 300 m или више;
или
Пожар, дисперзија радиоактивног матери100 µSv/h – јачина амбијенталног еквијала, експлозија или испаравање, истрошено
валента дозе;
гориво, цурење плутонијума
1000 Bq/cm2 – бета/гама депозиција;
100 Bq/cm2 – алфа депозиција.
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Површина, радијуса 1000 m; или
100 µSv/h – јачина амбијенталног еквиЕксплозија/пожар, укључујући нуклеарно
валента дозе;
оружје
1000 Bq/cm2 – бета/гама депозиција;
100 Bq/cm2 – алфа депозиција.
*Из успостављене сигурносне зоне треба да се удаље лица и појединци из становништва који не учествују у одговору; ако постоји сумња на њихову контаминираност или озраченост упућују се на проверу;
Лица која учествују у одговору користе заштитна средства и на сваки начин избегавају непотребну ингестију контаминаната;
Становништву се у области која је у радијусу два пута већем од утврђене зоне саветује избегавање уношења хране, пића, дувана, а контаминација истих се проверава.
Табела 8. Телефони за контакт у вези спровођења Плана институција укључених у
одговор на акцидент
Табела 9. Информације које се достављају становништву
Р. бр.
Обавезно се достављају следеће информације:
Садржај информа- – Основне чињенице о радиоактивности и њеном утицају
ција које се достав- на људе и животну средину;
љају становништву – Врсте акцидената и њихове последице;
1.
у случају претње – Предвиђене мере за упозоравање, заштиту и помоћ
могућим акциден- широј јавности у случају акцидента;
том
– Одговарајуће информације о мерама које треба да предузме шира јавност у случају акцидента.
Становништву погођеном акцидентом достављају се и
следеће информације:
(а) о врсти акцидента и, његовим карактеристикама (нпр.
пореклу, обиму и вероватном развоју);
(б) савети за заштиту који, у зависности од врсте акциСадржај информа- дента, могу:
ција које се достав- – укључити препоруку да се остане у затвореним простољају становништву рима, ограничење уношења одређених намирница које
2.
на подручју угро- могу бити контаминиране, једноставна правила о хигиженом акцидентом јени и деконтаминацији, дељење и употребу заштитних
супстанци, начине и путеве евакуације;
– бити праћени посебним упозорењима за одређене категорије становништва;
(в) саопштења у којима се препоручује поштовање упутстава и захтева надлежних органа.
У случају препознавања предалармне фазе становништву се упућују и следеће препоруке и савети:
3.
– позив да прати радио и телевизију;
– претходни савет установама са посебним колективним
одговорностима;
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– препоруке професионално ангажованим групама.
Информације и савети се повремено допуњују основним
4.
чињеницама о радиоактивности и њеном утицају на људско здравље и животну средину.
Табела 10. Одговорности-надлежности институција укључених у одговор на акцидент
Институција

Агенција за заштиту
од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије

Министарство надлежно за унутрашње послове
СВС МУП

Надлежности
– припрема Предлог плана за деловање у случају акцидента;
– обезбеђује рад мреже детектора за континуирано мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе из Система правовремене
најаве акцидента;
– учествује у раду Републичког штаба за ванредне ситуације;
– пружа стручну помоћ, врши анализу у току и након акцидента;
– налаже ванредни мониторинг радиоактивности;
– ангажује овлашћена правна лица;
– прати и координира рад овлашћених правних лица у вези
предузимања мера и поступака заштите који су процедуром
утврђени;
– у складу са проценом ситуације предлаже додатне мере заштите у циљу ублажавања последица акцидента;
– припрема и доставља за објављивање прво званично саопштење за јавност и учествује у припреми даљих саопштења за
јавност;
– обавештава МААЕ и суседне државе о акциденту у Републици
Србији;
– прима информације од МААЕ и суседних држава у случају
несреће ван територије Републике Србије;
– министарствима пружа информације о акциденту и развоју
догађаја;
– прописује и координира ванредни мониторинг радиоактивности
– размењује информације из Система правовремене најаве акцидента са суседним државама;
– врши размену радиолошких података преко система EURDEP.
– координира рад са свим субјектима система заштите и спасавања по питањима организације, планирања, припреме и спровођења мера и активности превенције и смањења ризика, заштите и спасавања;
– обезбеђује учешће полиције и других организационих јединица министарства надлежног за унутрашње послове спровођењу
мера и извршавању задатака заштите и спасавања;
– припрема и спроводи безбедносну заштиту простора, инфраструктуре и објеката од значаја за предузимање мера и извршавање задатака заштите и спасавања;
– образује, организује и опрема специјализоване јединице Цивилне заштите за територију РС и управне округе, организује и
набавља, сервисира, одржава и складишти опрему за потребе
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Министарство надлежно за послове
финансија
Управа царина

заштите и спасавања;
– води евиденције о људским и материјалним ресурсима за
потребе заштите и спасавања и наређује делимичну мобилизацију неопходних људских и материјалних ресурса;
– обавља и друге послове одређене законом.
– очување услова неопходних за живот и припремање за превладавање ситуације у условима пожара, елементарних непогода, техничких и технолошких несрећа, дејства опасних материја
и других стања, опасности већих размера које могу да угрозе
здравље и животе људи и животну средину или да проузрокују
штету већег обима и пружање помоћи код отклањања последица
проузрокованих у ванредним ситуацијама;
– предузимање превентивних мера ради спречавања избијања
пожара и ублажавање последица елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и сл.;
– превенција у циљу спречавања угрожавања здравља грађана
услед дејства опасних материја и других стања опасности;
– учествује у организовању и координацији активности у заштити и спасавању при појави радиолошко хемијско биолошких (у
даљем тексту: РХБ) хаварија и акцидената. У случају радиолошких акцидената, ангажује специјализоване јединице за РХБ
заштиту за обављање послова РХБ извиђања, дозиметријске
контроле, лабораторијских анализа, деконтаминације људи,
материјално-техничких средстава, опреме, земљишта и објеката,
учешће у гашењу мањих пожара, испумпавању воде из поплављених објеката, снабдевању грађана питком водом, у дезинфекцији, дезинсекцији, дератизацији и асанацији, као и на другим
задацима који се односе на РХБ заштиту;
– организује телекомуникационе и информатичке системе за
потребе руковођења и координацију заштите и спасавања и пренос података и информацију и њихову заштиту;
– организује систем осматрања, обавештавања, раног упозоравања и узбуњивања на територији Републике Србије;
– по потреби ангажује и друге специјализоване јединице цивилне заштите у складу са проценом угрожености и развојем ситуације.
– даје предлоге о коришћењу средстава из буџета;
– припрема предлог мера за обезбеђивање финансијских средстава за отклањање последица акцидента;
– прави процене о могућности издвајања додатних средстава из
државног буџета;
– врши контролу ради спречавања илегалног промета радиоактивног и нуклеарног материјала,
– у случају детектоване повећане радиоактивности обавештава
Агенцију и учествује у спровођењу заштитних мера;
– спречава, открива и истражује покушаје слања неовлашћених
пошиљки радиоактивних и нуклеарних материја;
– врши и друге послове из своје надлежности.
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Министарство надлежно за спољне
послове

Министарство надлежно за послове
одбране

Министарство надлежно за послове
саобраћаја

Министарство надлежно за послове
пољопривреде, шумарства и водопривреде

– испитује могућности и услове за добијање стране помоћи за
отклањање последица несреће;
– обавештава стране дипломатске и конзуларне мисије у Републици Србији, о последицама несреће и околностима у којима
страни држављани живе у Републици Србији;
– пружају информације МААЕ и другим релевантним међународним организацијама и агенцијама са седиштем у Бечу и учествује у тражењу међународне помоћи;
– у случају несреће у иностранству, успоставља контакте са владом државе у којој се догодила несрећа и прибавља информације о држављанима Републике Србије који живе у тој земљи.
– спроводи радиолошка, дозиметријска и метеоролошка осматрања, извиђања у угроженим областима заједно са осталим
снагама за заштиту и спасавање;
– спроводи радиолошку деконтаминацију људи, материјалних
добара и земље, заједно са другим снагама за заштиту и спасавање;
– врши узорковање и радиолошке анализе узорака;
– помаже у примени основних мера заштите од радиоактивне
контаминације;
– помаже у евакуацији цивилног становништва;
– помаже у обезбеђивању услова за смештај и негу угроженог
становништва у случају евакуације;
– обезбеђује учешће организационих делова Министарства
одбране, команди, јединица и установа Војске Србије за пружање помоћи у заштити и спасавању у складу са законом.
– обавља послове који се односе на уређење и обезбеђење саобраћајног система;
– обавља послове инспекцијског надзора;
– врши и друге послове одређене законом.
– прати стање и предузима мере за заштиту земљишта и биљака
у погођеним областима;
– прати стање и предузима мере за заштиту шума, шумског
земљишта и дивљачи у погођеним областима;
– усмерава производњу, прераду и промет и даје препоруке за
безбедно коришћење пољопривредних и прехрамбених производа и хране за животиње;
– доноси препоруке о преради примарних производа животињског порекла;
– ограничава жетву и коришћењe пољопривредних производа,
печурака, лековитог биља и шумских плодова;
– спроводи безбедно уништавање пољопривредних усева, који
нису за употребу, стара се о друштвеном положају пољопривредних газдинстава у погођеној области;
– забрањује коришћење контаминиране хране и сточне хране,
ограничава испашу;
– предлаже алтернативне изворе безбедне хране, воде и хране за
животиње;
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Министарство надлежно за послове
заштите животне
средине

Министарство надлежно за послове
науке

Министарство надлежно за послове
здравља

– на основу података о акциденту обезбеђује контролу и безбедну производњу хране и хране за животиње;
– планира мере у вези заштите животиња (херметизација објеката за смештај животиња, уклањање животиња са отвoреног
простора) и хране и воде за животиње;
– предлаже додавање заштитних средстава у храну за животиње;
– предлаже деконтаминацију животиња када је то изводљиво, уз
одговарајуће збрињавање контаминираног отпада;
– ограничава или привремено забрањује лов дивљачи на одређеној територији и предлаже мере заштите, очувања и мониторинга популација дивљачи и њихових станишта;
– доноси препоруке о ограничавању риболова одређених врста
риба и даје препоруке о заштити риба у рибњацима;
– предлаже мере за ограничење (забрану) промета производа са
контаминираног подручја;
– спровођење ванредне и појачане контроле прекограничног
промета.
– обавља послове државне управе који се односе на заштиту животне средине;
– обавља послове државне управе који се односе на заштиту од
јонизујућих зрачења;
– врши инспекцијски надзор у области заштите од јонизујућих
зрачења;
– учествује у истражним радњама и налаже мере при санирању
последица.
– обавља послове државне управе који се односе на истраживање у области нуклеарне енергије, сигурност нуклеарних објеката, производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала изузев у нуклеарним енергетским постројењима;
– инспекцијски надзор над спровођењем мера нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом.
– доноси упутства и дефинише начине поступања медицинских
тимова и
– начине медицинског збрињавања на свим нивоима у случају
радиолошког акцидента и спроводи одговарајуће обуке;
– обезбеђује услове за одржив и ефикасан рад хитне медицинске
помоћи и болничке неге повређених;
– учествује у првом одговору на акцидент;
– одређује медицинске установе које могу да збрињавају прекомерно озрачена и контаминирана лица;
– у складу са својим одговорностима пружа подршку и, по
потреби, координира пружање здравствене заштите евакуисаном становништву и координира рад здравствених установа у
погођеним областима;
– прати ситуацију и предлаже лечење озрачених лица у иностранству;
– обавештава и тражи помоћ од СЗО;
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Јединице локалне
самоуправе

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ)

ЈП „Нуклеарни
објекти Србије”

Правна лица
овлашћена за
послове заштите од
зрачења

Корисници извора –
носиоци лиценци

– обезбеђује дугорочно праћење здравља угрожених лица;
– прописује и реализује мере за додатну контролу хране (у надлежности) и воде за пиће;
– по потреби учествује у идентификацији лица;
– координира активности у планирању, припреми и спровођењу
евакуације пацијената из болница у областима које су угрожене;
– врши друге послове из своје надлежности.
– доносе одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на
– територији јединице локалне самоуправе;
– доносе план и програм развоја система заштите и спасавања
на територији јединице локалне самоуправе;
– образују ШВС;
– одређују оспособљена правна лица од значаја за заштиту и
спасавање
– израђују и доносе Процену угрожености и План заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
– јединице локалне самоуправе које на својој територији имају
нуклеарне или радијационе објекте код којих постоји могућност
акцидента са последицама на самој локацији објекта израђују
планове за деловање у случају радиолошког акцидента.
– обезбеђује метеоролошке податке;
– обезбеђује метеоролошке прогнозе;
– анализира, обрађује информације о прекограничном атмосферском транспорту и депозицији радионуклида и исте доставља Агенцији.
– врши складиштење и транспорт радиоактивног отпада;
– анализира и обрађује информације о атмосферском транспорту и депозицији радионуклида са локације Винча и исте доставља Агенцији;
– врши деконтаминацију радне и животне средине.
– врше мерења из надлежности;
– спроводе додатни мониторинг радиоактивности;
– врше деконтаминацију радне и животне средине;
– врше деконтаминацију лица;
– врше процену доза;
– учествују у процени и анализи радијационе ситуације.
– У случају акцидента, правна лица која обављају нуклеарне
активности и правна лица која обављају радијационе делатности
одговорна су за:
– предузимање хитних и непосредних мера за ублажавање
последица акцидента;
– процену ситуације и спровођење плана за деловање у случају
акцидента;
– успостављање командног места, собе, простора из ког се
управља догађајем и размењују информације;
– заштиту људи у околини места акцидента, изван унутрашњих
кордон зона обавештавање јединица локалне самоуправе;
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– давање препорука за мере заштите и пружање техничке помоћи у околини места акцидента;
– мониторинг радиоактивности у животној средини.
Табела 11. Класификација нивоа опасности акцидента – класе опасности
Класа опаКарактеристике акцидента
сности
Општа опасност укључује значајан ризик од испуштања радиоактивних
Општа
материја у животну средину или излагање зрачењу, такво да је неопходно
опасност
предузимање хитних заштитних мера ван локације објекта.
Акцидент на локацији објеката укључује знатно смањење нивоа заштите
Акцидент
људи на локацији и у околини објекта, при чему се предузимају хитне
на локацизаштитне мере за ублажавање последица, заштиту људи на локацији
ји
објекта, као и предузимање заштитних мера ван локације објекта.
Акцидент Акцидент који укључује знатно смањење нивоа заштите људи у објекту и
у објекту
не представља претњу за лица која се налазе ван локације објекта.
Узбуна се објављује у случају несигурног или значајног смањења нивоа
заштите становништва или људи на локацији објекта. Предузимају се
Узбуна
хитне акције процене и ублажавања последица, а учесници у одговору на
акцидент на локацији и ван локације се стављају у стање приправности.
Ови акциденти обухватају случајеве са изворима изван контроле – губиДруги актак, крађу опасног извора или губитак контроле над опасним извором,
циденти
пад сателита са опасним извором.
Табела 12. Преглед објеката/просторија које је потребно планирати за деловања у
случају акцидента
Објекат/просторија
Оперативни центар
(Центар за узбуњивање)

Центар за окупљање

Центар за помоћ

Центар за информисање

Намена
У акциденту
Примање и слање информација
о акциденту, у циљу алармираОперативни центар
ња и активирања органа и
СВС МУП
институција, у току 24 часа седам дана у недељи
Локација на којој се окупљају
Просторија у објекту
особе које се удаљавају са места
или прилагођен део у
догађаја или које треба заштиблизини места акцитити евакуисањем или склањадента
њем
Место на коме ће становништво Прилагођено место у
моћи да се обрати за помоћ било близини места акцикоје врсте – финансијску, у вези
дента доступно стакомуникација итд.
новништву
Посебно намењена
просторија унутар
Пружање релевантних инфоробјекта
мација о акциденту јавности и
медијима
Просторија одређена
од надлежног ШВС
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На терену импровизовани и прилагођен
простор изван зоне
примене хитних заштитних мера
Унапред
одређена
просторија објекта са
условима за комуниОдлучивање о наредним
кацију
поступцима и активностима, као
Командно место
Просторија одређена
и активирању одговарајућих
од надлежног ШВС
снага за деловање
На терену – место у
близини акцидента,
изван утврђених зона
Локација која се успоКоординација радиолошког
Центар за мониторинг и
ставља у зависности
мониторинга, узорковања и
процену
од акцидента и услова
процене
на терену
Локација на којој се врши радиЛокација која се успоолошка и медицинска тријажа
ставља у близини
угрожених, мониторинг и деместа акцидента, са
Центар за процесуирање
контаминација људи, пружа
погодним приступом
становништва
хитна медицинска помоћ и приза медицински транпрема за упућивање у надлежне
спорт
медицинске центре
Здравствена установа за Здравствене установе са капаци- Одређене од миниприхват
озраче- тетима за третирање озрачених старства надлежног
них/контаминираних
и/или контаминираних особа
за послове здравља
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11. Уредба о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних
материјала
Службени гласник Републике Србије, 39/14, од 9. 4. 2014. године
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом уредбом се прописују мере безбедности које примењује носилац лиценце за обављање нуклеарних активности ради обезбеђивања нуклеарних објеката и нуклеарних
материјала.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:
1) аларм је звучни сигнал и/или визуелни сигнал, који је проузрокован недозвољеним
радњама;
2) безбедносна провера је провера коју у складу са законом који уређује тајност података
врши надлежни орган;
3) витална зона је простор који се налази унутар заштићене зоне и који садржи објекте,
опрему, системе, уређаје или нуклеарни материјал чија саботажа може директно или
индиректно довести до значајних радиолошких последица;
4) детекција представља процес у систему безбедности који започиње алармом и завршава се потврђивањем и оценом узрока аларма;
5) задршка је елемент система физичке заштите пројектован тако да повећа време
потребно за улаз и/или излаз из нуклеарног објекта или простора који се штити;
6) заштићена зона је простор унутар зоне са ограниченим приступом која садржи
нуклеарне материјале и/или циљеве (мете) саботаже и окружена је физичком баријером
са додатним мерама физичке заштите;
7) злонамерно дело је намерно учињен погрешан поступак или учешће у њему без одобрења или оправдања, или чин за који се претпоставља или зна да ће проузроковати
смрт или озбиљну повреду неке особе, оштећење материјала или штету на објектима или
у животној средини;
8) зона са ограниченим приступом је обележени простор у коме се налазе нуклеарни
објекти и нуклеарни материјали, и коме је приступ ограничен и контролисан из разлога
физичке заштите;
9) зоне система обезбеђења су: зона са ограниченим приступом, заштићена зона, унутрашња зона и витална зона;
10) мере безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала су мере физичке
заштите и мере техничке заштите ради обезбеђивања нуклеарних објеката и нуклеарних
материјала;
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11) мере детекције су мере намењене откривању незаконитог или неодобреног поступка
од значаја за безбедност нуклеарних објеката и нуклеарних материјала;
12) неовлашћено померање је крађа или било које друго незаконито одношење нуклеарног материјала;
13) одбрана по дубини представља комбинацију више нивоа система и мера који морају
бити савладани или заобиђени у циљу нарушавања система обезбеђења;
14) одговор је активност усмерена ка откривању или спречавању злонамерног дела;
15) план безбедности је акт израђен на основу процене основне безбедносне угрожености од стране носиоца лиценце за обављање нуклеарних активности, на који је сагласност дала Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у
даљем тексту: Агенција), који успоставља систем безбедности нуклеарних објеката и
нуклеарних материјала;
16) план безбедности транспорта је акт израђен на основу ПОБУ транспорта од стране
носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности, на који је сагласност дала Агенција, који дефинише систем обезбеђења и активности радника обезбеђења и других запослених током припрема за транспорт и транспорта, укључујући и тачке преношења надлежности;
17) план за деловање у случају угрожавања безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала је акт израђен од стране носиоца лиценце за обављање нуклеарне
активности, на који је сагласност дала Агенција, којим се дефинишу активности носиоца
лиценце за обављање нуклеарне активности с циљем спречавања злонамерног дела и
отклањања његових последица;
18) правило „два лица” је процедура која захтева присуство најмање два обучена и
овлашћена лица са циљем одобравања активности при поступцима у вези са нуклеарним објектима и нуклеарним материјалима;
19) претња је активност особе или групе особа која има мотиве, жељу и могућности да
изведе злонамерно дело;
20) програм одржавања система обезбеђења је акт израђен од стране носиоца лиценце
за обављање нуклеарне активности, на који је сагласност дала Агенција, који дефинише
мере и активности потребне за одржавање система обезбеђења;
21) програм стручне обуке запослених на пословима и задацима система обезбеђења (у даљем тексту: програм стручне обуке) је акт израђен од стране носиоца лиценце за
обављање нуклеарне активности, на који је сагласност дала Агенција, који дефинише
садржај и динамику стручне обуке запослених на пословима и задацима система обезбеђења;
22) процена основне безбедносне угрожености (у даљем тексту: ПОБУ) је акт у ком су
означени и описани потенцијални нападачи на нуклеарне објекте и нуклеарне материјале и њихове карактеристике;
23) радник обезбеђења је особа запослена на пословима спровођења мера безбедности;
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24) систем обезбеђења је интегрисани скуп мера безбедности и процедура које спроводи
служба обезбеђења носиоца лиценце за нуклеарну активност, с циљем спречавања злонамерних дела;
25) техничка заштита је скуп организованих мера и активности техничког обезбеђења
нуклеарних објеката и нуклеарних материјала који се спроводи употребом механичких и
електронских средстава за заштиту;
26) транспортно-контролни центар је објекат који омогућава континуирано праћење
локације транспортног конвоја и његовог безбедносног статуса као и комуникацију са
транспортним конвојем, превозником, пошиљаоцем, примаоцем и када је то потребно са
службом обезбеђења. Организовање транспортно-контролног центра је у надлежности
Министарства унутрашњих послова;
27) унутрашња зона је простор унутар заштићене зоне где се користе и/или чувају
нуклеарни материјали категорије I;
28) уравнотежени приступ је метод који подразумева примену мера безбедности сразмерну потенцијалним последицама злонамерног дела;
29) физичка баријера је ограда, зид или слична физичка препрека која обезбеђује успоравање проласка и допуњује мере контроле приступа;
30) физичка заштита је скуп активности и поступака физичког обезбеђења нуклеарних објеката и нуклеарних материјала који се спроводи активностима службе обезбеђења;
31) функције система обезбеђења су детекција, задршка и одговор;
32) централна алармна станица (ЦАС) је објекат са инсталираном опремом која омогућава целовито и континуирано праћење аларма, процену ситуације и комуникацију са
радницима обезбеђења, одговорним лицима и снагама за одговор.
Члан 3.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности обезбеђује спровођење мера физичке и техничке заштите нуклеарних објеката и нуклеарних материјала, као и мере физичке и техничке заштите током транспорта нуклеарних материјала унутар територије
Републике Србије.
Мере физичке и техничке заштите нуклеарних објеката и нуклеарних материјала се
утврђују на основу израђене ПОБУ.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности спроводи мере физичке и техничке заштите нуклеарних објеката и нуклеарних материјала у складу са Планом за деловање у случају угрожавања безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала,
Планом безбедности и Планом безбедности транспорта.
На акте којима се уређује безбедност нуклеарних објеката и нуклеарних материјала из
става 3. овог члана, а које доноси носилац лиценце за обављање нуклеарних активности,
сагласност даје Агенција.
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Члан 4.
Комисија за процену основне безбедносне угрожености (у даљем тексту: Комисија) врши
процену на основу доступних информација служби безбедности Републике Србије, министарства надлежног за унутрашње послове, министарства надлежног за спољне
послове, носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности и Агенције. Комисију за
процену основне безбедносне угрожености образује Влада.
Комисија израђује ПОБУ и доставља је Влади. ПОБУ је поверљив документ који садржи
податке од интереса за Републику Србију чијим би откривањем неовлашћеном лицу
настала штета и који се означава одређеним степеном тајности у складу са проценом
могуће штете по интерес Републике Србије, у складу са законом којим се уређује тајност
података.
Ревизија ПОБУ врши се сваке године до 31. јануара. У случају нових сазнања од значаја
за безбедност нуклеарних објеката и нуклеарних материјала у Републици Србији, Комисија врши измену или допуну ПОБУ, и доставља Влади у року од 30 дана од нових сазнања.
Обим мера безбедности приликом транспорта нуклеарног материјала из члана 15. ове
уредбе, Комисија утврђује израдом ПОБУ транспорта нуклеарног материјала за сваки
појединачни транспорт.
Члан 5.
Систем обезбеђења нуклеарних објеката и нуклеарних материјала обухвата:
1) мере техничке и физичке заштите нуклеарних објеката и нуклеарних материјала;
2) процедуре за руковање и чување поверљивих информација;
3) процедуре за спровођење мера информатичке безбедности нуклеарних објеката;
4) процедуре за одржавање безбедносне културе.
Систем обезбеђења нуклеарних објеката и нуклеарних материјала заснива се на:
1) управљању ризицима;
2) уравнотеженом приступу;
3) одбрани по дубини.
Управљање ризицима из става 2. тачка 1) овог члана ради физичке и техничке заштите
нуклеарних објеката и нуклеарних материјала обухвата процену ризика и предузимање
активности и мера за отклањање уочених ризика. Управљање ризицима обухвата:
1) анализе ризика у случају неовлашћеног померања нуклеарног материјала с циљем
конструисања нуклеарне експлозивне направе;
2) анализе ризика у случају неовлашћеног померања нуклеарног материјала с циљем
њиховог секундарног распршивања;
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3) анализе ризика у случају угрожавања сигурности нуклеарних објеката и нуклеарних
материјала.
Уравнотежени приступ и одбрана по дубини из става 2. тач. 2) и 3) овог члана представља постојање више зона заштите и примене више метода физичке и техничке заштите
нуклеарних објеката и нуклеарних материјала, у које су укључене административне и
техничке мере, на истом нивоу и по целој линији одбране у свакој зони заштите, применом свих функција система обезбеђења.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности дужан је да свако нарушавање
система обезбеђења нуклеарних објеката и нуклеарних материјала и свако злонамерно
дело одмах пријави Агенцији.
Члан 6.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности је обавезан да изради акте дефинисане у члану 3. став 3. ове уредбе којима се:
1) прецизира систем обезбеђења нуклеарних објеката и нуклеарних материјала и одржавање тога система;
2) дефинишу активности и редослед поступака у случају неовлашћеног померања нуклеарног материјала или саботаже у нуклеарним објектима и на нуклеарним материјалима;
3) дефинишу мере обезбеђења код транспорта нуклеарних материјала на територији
Републике Србије;
4) дефинишу стручне обуке за запослене на пословима обезбеђења нуклеарних објеката
и нуклеарних материјала.
Члан 7.
Мере безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала прописују се у зависности од категорије нуклеарног материјала.
Припадност нуклеарног материјала категорији I, II и III одређује се према критеријумима утврђеним у категоризацији која је дата у Закону о ратификацији Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала („Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”,
број 9/85).
Члан 8.
За спровођење мера безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала морају
бити испуњени следећи услови:
1) да се нуклеарни материјал у количини чије распршивање може довести до значајних
радиолошких последица и опрема, системи и уређаји неопходни за спречавање значајних радиолошких последица налазе у једној или више виталних зона које се налазе унутар заштићене зоне;
2) да се нуклеарни материјал категорије I и нуклеарни објекат са опремом и уређајима
од значаја за нуклеарну сигурност и безбедност, у којем је предвиђено коришћење или
складиштење нуклеарних материјала ове категорије, налазе у унутрашњој зони;
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3) да се нуклеарни материјал категорије II и III и нуклеарни објекат са опремом и уређајима од значаја за нуклеарну сигурност и безбедност у којем је предвиђено коришћење
или складиштење нуклеарних материјала ове категорије налазе у заштићеној зони;
4) да се нуклеарни објекат са опремом и уређајима од значаја за нуклеарну сигурност и
безбедност, предвиђен за складиштење и прераду ниско и средње активног отпада налазе у заштићеној зони;
5) да се документација од значаја за систем обезбеђења нуклеарних материјала категорије I и нуклеарних објеката у којима је предвиђено коришћење или складиштење
таквих нуклеарних материјала чува у посебној просторији у виталној зони;
6) да се документација од значаја за систем обезбеђења нуклеарних материјала категорије II и III и објеката у којима је предвиђено коришћење или складиштење таквих
нуклеарних материјала, као и нуклеарних објеката предвиђених за складиштење и прераду ниско и средње активног отпада чува у заштићеној зони.
Члан 9.
Систем обезбеђења нуклеарних објеката и нуклеарних материјала, као и опрема и софтвер који се користе за обезбеђење морају бити у складу са усвојеним стандардима и међународним нормама из домена физичко-техничке заштите.
Члан 10.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности дужан је да обезбеди мере да само
овлашћена лица имају приступ зонама система обезбеђења.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности дужан је да води евиденцију о
свим лицима која имају приступ зонама и објектима унутар сваке зоне система обезбеђења. Носилац лиценце је дужан да ову евиденцију чува као поверљив документ.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности дужан је да све механизме уласка у
зоне и/или објекте као што су кључеви, кључ-картице и сл. обезбеди и онемогући неовлашћени приступ, крађу или њихово умножавање.
Члан 11.
Ограђени простор на коме се налазе објекти, опрема и уређаји носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности се сматра зоном са ограниченим приступом.
Мере безбедности које се спроводе у зони са ограниченим приступом су:
1) периодична физичка контрола зоне;
2) визуелни надзор;
3) контрола кретања робе, возила и људи;
4) провера идентитета лица која улазе у зону и обавезно ношење идентификационе картице на видном месту.
Зона са ограниченим приступом се обележава знацима упозорења који садрже текст
„ЗОНА СА ОГРАНИЧЕНИМ ПРИСТУПОМ”.
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Члан 12.
Заштићена зона се налази унутар зоне са ограниченим приступом.
У заштићеној зони и објектима који се налазе унутар те зоне спроводе се следеће мере
безбедности:
1) стално присуство радника обезбеђења;
2) периодична физичка контрола зоне;
3) стално присуство лица одговорног за нуклеарну безбедност или лица запосленог код
носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности, а које он одреди, приликом кретања посетилаца у заштићеној зони и објектима који се налазе унутар те зоне;
4) постављање уређаја за откривање неовлашћеног уласка у зону и/или објекат;
5) инсталација система за пренос алармних сигнала, са сопственим резервним напајањем од најмање 48 часова, и то тако да се открију све неовлашћене интервенције или
радови на систему;
6) постављање самозатварајућих против-провалних врата;
7) постављање против-провалних решетки на прозоре у приземљу објекта;
8) постављање уређаја за праћење и контролу уласка и изласка на улазу у заштићену
зону и објекте који се налазе унутар те зоне;
9) провера идентитета лица који улазе у зону и обавезно ношење идентификационе картице на видном месту;
10) улазак возила у заштићену зону могућ је само уз одобрење лица одговорног за нуклеарну безбедност.
Заштићена зона се обележава знацима упозорења који садрже текст „ЗАШТИЋЕНА
ЗОНА” и „ОГРАНИЧЕНО КРЕТАЊЕ”.
Члан 13.
Унутрашња зона се налази унутар заштићене зоне.
Унутрашња зона може бити и витална зона.
У унутрашњој зони спроводе се следеће мере безбедности:
1) стално присуство наоружаних радника обезбеђења;
2) редовно спровођење физичке контроле зоне;
3) стално присуство лица одговорног за нуклеарну безбедност или лица запосленог код
носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности, а које он одреди, приликом кретања посетилаца, тако да постоји најмање једно одговорно лице на десет посетилаца
приликом кретања посетилаца у унутрашњој зони;
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4) интервенције обезбеђења током времена дефинисаног планом безбедности са временом интервенције краћим од пет минута;
5) слободан простор ширине најмање пет метара од граница унутрашње зоне, без механичких препрека које би смањиле могућност надзора;
6) осветљење недовољно осветљених места и осветљење простора током смањене видљивости;
7) постављање уређаја за снимање и видео надзор;
8) постављање уређаја за аутоматско праћење и контролу уласка и изласка;
9) постављање уређаја за откривање неовлашћеног уласка и изласка;
10) постављање уређаја за аутоматско снимање и видео надзор уласка и изласка;
11) инсталирање система за пренос алармних сигнала, са сопственим резервним напајањем од најмање 48 часова и то тако да се открију све неовлашћене интервенције или
радови на систему;
12) ограничен број контролисаних улазних и излазних тачака;
13) постављање самозатварајућих против-провалних врата;
14) постављање против-провалних решетка на прозоре у приземљу објекта;
15) опремање излазних тачака опремом која омогућује отварање у случају ванредних
догађаја;
16) инсталирање уређаја за аутоматску детекцију пожара;
17) улазак возила у унутрашњу зону је могуће само уз одобрење лица одговорног за
нуклеарну безбедност;
18) провера идентитета лица који улазе у зону и обавезно ношење идентификационе
картице на видном месту;
19) постављање уређаја за контролу ручног и другог пртљага, терета и пошиљки на уласку у унутрашњу зону ради спречавања уноса недозвољених предмета и материјала и
неовлашћено изношење нуклеарног и других радиоактивних материјала.
Унутрашња зона се обележава знацима упозорења који садрже текст „УНУТРАШЊА
ЗОНА” и „ЗАБРАЊЕН НЕОВЛАШЋЕН ПРИСТУП”.
Члан 14.
Витална зона и витални објекат се налазе унутар заштићене зоне.
У виталној зони се спроводе мере које обезбеђују додатни ниво заштите у циљу детекције, контроле приступа и задршке.
У виталној зони се спроводе следеће мере безбедности:
1) стално присуство наоружаних радника обезбеђења;
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2) редовно спровођење физичке контроле зоне;
3) интервенције обезбеђења током времена дефинисаних планом безбедности са временом интервенције краћим од три минута;
4) стално присуство лица одговорног за нуклеарну безбедност или лица запосленог код
носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности а које он одреди, приликом кретања посетилаца, тако да постоји најмање једно одговорно лице на десет посетилаца приликом кретања посетилаца унутар виталне зоне;
5) преглед и провера свих лица, пртљага, возила и роба који улазе или излазе из виталне
зоне;
6) улазак возила у виталну зону је могуће само уз одобрење лица одговорног за нуклеарну безбедност;
7) на спољној и унутрашњој страни ограде оставља се празан простор ширине два до пет
метара без механичких препрека, и постављају се друге техничке мере (средства и уређаји за детекцију и осветљење) које омогућавају обављање задатака физичке заштите;
8) простор који се контролише ограђен је најмање једноструком оградом висине од минимум 2,4 метра са бодљикавом жицом постављеном на врху или другом препреком
којом се онемогућава прелаз ограде;
9) подела простора зоне на секторе, како би се обезбедило ефикасније откривање покушаја неовлашћеног уласка и реаговање у случају догађаја којим се угрожава безбедност
нуклеарних објеката и нуклеарних материјала;
10) простор који се контролише осветљава се приликом смањења видљивости;
11) на спољној и унутрашњој страни постављају се уређаји за видео надзор;
12) постављање уређаја за праћење, снимање, видео надзор и контролу уласка и изласка;
13) постављање уређаја за откривање неовлашћеног уласка и изласка;
14) инсталирање система за пренос алармних сигнала, са сопственим резервним напајањем од најмање 48 часова и то тако да се открију све неовлашћене интервенције или
радови на систему;
15) постављање самозатварајућих против-провалних врата;
16) постављање против-провалних решетки на прозоре у приземљу објекта;
17) постављање уређаја за контролу ручног и другог пртљага, терета и пошиљки на уласку у виталну зону ради спречавања уноса недозвољених предмета и материјала и неовлашћено изношење нуклеарног и других радиоактивних материјала;
18) ручни уређаји са којима рукује физичко обезбеђење за контролу лица која улазе или
излазе у виталну зону;
19) ограничен број контролисаних улазних и излазних тачака;
20) сви излази из виталне зоне опремају се механизмом за отварање у ванредним ситуацијама;
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21) провера идентитета лица који улазе у зону и обавезно ношење идентификационе
картице на видном месту;
22) постављање физичких препрека за спречавања насилног уласка моторних возила у
виталну зону;
23) инсталирање уређаја за аутоматску детекцију пожара.
Витална зона се обележава знацима упозорења који садрже текст „ВИТАЛНА ЗОНА” и
„ЗАБРАЊЕН НЕОВЛАШЋЕН ПРИСТУП”.
Члан 15.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности који обавља послове са нуклеарним материјалима категорије I или II или објеката у којима је предвиђено коришћење
или складиштење таквих нуклеарних материјала има сопствену централно-алармну станицу (у даљем тексту: ЦАС). ЦАС мора да испуњава следеће услове:
1) да је смештена у заштићеној зони;
2) да поседује најмање два независна извора напајања електричном енергијом;
3) да има инсталирану опрему за снимање и чување података и евиденције о покушајима
неовлашћеног уласка, покретања аларма и спроведених мера;
4) да има обезбеђене везе за несметану двосмерну комуникацију са радницима обезбеђења и одговарајућим државним органима и службама (полиција, ватрогасци, центар за
обавештавање, хитна помоћ) у случају ванредних догађаја;
5) да има инсталиране уређаје за континуирано снимање свих комуникација у ЦАС.
У ЦАС је обавезно континуирано присуство најмање два радника физичког обезбеђења.
У ЦАС је забрањено коришћење мобилних телефона и фотографисање.
Улазак посетилаца у ЦАС могућ је само уз одобрење лица одговорног за нуклеарну безбедност. Посетиоци могу боравити унутар ЦАС-а само уз пратњу лица одговорног за
нуклеарну безбедност или лица које он одреди.
II. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ТОКОМ ТРАНСПОРТА НУКЛЕАРНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 16.
План безбедности транспорта се примењује код транспорта нуклеарних материјала
сагласно ПОБУ.
Мере безбедности приликом транспорта нуклеарног материјала се прописују у зависности од категорије нуклеарног материјала који се транспортује.
Мере безбедности које пошиљалац нуклеарних материјала обезбеђује су:
1) наоружано и обучено обезбеђење опремљено заштитном опремом;
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2) писане инструкције радницима обезбеђења пре почетка припрема за транспорт са
детаљима свих обавеза током припрема за транспорт и током транспорта;
3) информације о распореду и рути транспорта су поверљиви документи;
4) заштићена комуникација између радника обезбеђења који обављају физичку заштиту
и транспортно-контролног центра;
5) мере физичке и техничке заштите током припрема за транспорт и транспорта нуклеарних материјала у складу с Планом безбедности транспорта;
6) извршен детаљан преглед транспортног возила пре утовара како би се осигурало да не
садржи никакве супстанце које би угрозиле или спречиле транспорт;
7) обављене безбедносне провере за возаче и техничко особље који учествују у припремама за транспорт и транспорту;
8) да је пре почетка транспорта извршен алко-тест за возача и поступак за откривање
знакова или симптома употребе дрога, психо-активних лекова и других психо-активних
супстанци у организму.
Нуклеарни материјал који се транспортује мора бити у контејнеру на који је постављен
систем за сателитско праћење.
III. ПОСЕБНЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ КОД ТРАНСПОРТА НУКЛЕАРНИХ МАТЕРИЈАЛА I, II и III КАТЕГОРИЈЕ
Члан 17.
Транспорт нуклеарног материјала I и II категорије у друмском саобраћају врши се:
1) транспортним возилом опремљеним за транспорт опасног терета;
2) заштитом возила од стране најмање два чувара;
3) пошиљка се налази у обезбеђеном контејнеру који је закључан, затворен или на други
начин обезбеђен и адекватно учвршћен;
4) уз полицијску пратњу.
Транспорт нуклеарног материјала I и II категорије у железничком саобраћају врши се:
1) теретним возом са посебним вагоном намењеним само за транспорт опасних материја;
2) пошиљка се налази у обезбеђеном одељку или у контејнеру који је закључан, затворен
или на други начин обезбеђен и адекватно учвршћен;
3) радници обезбеђења који прате пошиљку у посебном вагону путују у вагону најближем вагону који садржи нуклеарни материјал;
4) уз полицијску пратњу.
Транспорт нуклеарног материјала I и II категорије воденим путем врши се:
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1) транспортним бродом намењеним за такав транспорт;
2) пошиљка се налази у обезбеђеном одељку или у контејнеру који је закључан, затворен
или на други начин обезбеђен и адекватно учвршћен;
3) уз полицијску пратњу.
Транспорт нуклеарних материјала I и II категорије ваздушним путем врши се искључиво
коришћењем авиона одређеног само за теретни транспорт.
Члан 18.
Транспорт нуклеарног материјала III категорије у друмском саобраћају врши се:
1) транспортним возилом опремљеним за транспорт опасног терета;
2) пошиљку прати један или више обучених радника обезбеђења у зависности од ПОБУ.
Транспорт нуклеарног материјала III категорије у железничком саобраћају врши се на
следећи начин:
1) пошиљка се налази у обезбеђеном одељку или у контејнеру који је закључан, затворен
или на други начин обезбеђен и адекватно учвршћен;
2) пошиљку прати један или више обучених радника обезбеђења у зависности од ПОБУ.
Транспорт нуклеарног материјала III категорије воденим путем се обавља тако да се пошиљка налази у обезбеђеном одељку или у контејнеру који је закључан, затворен или на
други начин обезбеђен и адекватно учвршћен.
Транспорт нуклеарних материјала III категорије ваздушним путем врши се искључиво
коришћењем авиона одређеног само за теретни транспорт.
IV. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ
ПОСЛОВЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НУКЛЕАРНОГ ОБЈЕКТА И МАТЕРИЈАЛА
Члан 19.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности именује лице одговорно за
нуклеарну безбедност.
Сви запослени код носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности морају испуњавати услове за добијање позитивне безбедносне провере, а у циљу спречавања могуће
саботаже.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности има запослене оператере ЦАС и
раднике обезбеђења.
Запослени оператери ЦАС-а и радници обезбеђења код носиоца лиценце за обављање
нуклеарне активности морају да имају:

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1157

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

1) уверење о здравственој способности за обављање послова и радних задатака обезбеђења;
2) положен испит из стручне обуке, у складу са овом уредбом;
3) позитивну безбедносну проверу.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности може поједине послове обезбеђења поверити правном лицу које обавља послове обезбеђења објеката и лица.
Радници правног лица које обавља послове обезбеђења објеката и лица морају испуњавати исте услове као и радници код носиоца лиценце за обављање нуклеарне активности.
Члан 20.
Запослени који обављају послове физичко техничког обезбеђења нуклеарних објеката и
нуклеарних материјала дужни су да похађају програме основне стручне обуке и периодичне обнове знања.
На основу програма основне стручне обуке и периодичне обнове знања запослених, носилац лиценце за обављање нуклеарних активности организује и спроводи обуку.
Запослени на пословима и задацима система обезбеђења полажу испит из основне
стручне обуке и периодичне обнове знања.
Испит из основне стручне обуке и периодичне обнове знања се полаже сагласно Закону,
по програму на који сагласност даје Агенција.
Ако запослени не положи испит, може поново полагати по протеку месец дана.
Запосленом који је положио испит издаје се уверење о положеном испиту.
Члан 21.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности припрема годишњи програм
обнове знања за запослене који обављају послове и задатке обезбеђења.
Програм за обнову знања обухвата начин и садржај вежби за одржавање физичке кондиције, руковање средствима везе, руковање оружјем, гађање покретних и непокретних
мета, спровођење мера физичке заштите у току редовних активности и ванредних догађаја, заштите од зрачења, прве помоћи и употребе заштитне опреме.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности оцењује једном годишње знање
запослених на пословима и задацима система обезбеђења у складу са програмом периодичне обнове знања.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности обезбеђује запосленима који
имају приступ нуклеарним материјалима похађање обуке из безбедносне културе и упознаје их са упутствима везаним за систем обезбеђења нуклеарних материјала пре почетка њиховог рада.
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V. ОСТАЛИ УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ФИЗИЧКИХ И ТЕХНИЧКИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 22.
Носилац лиценце за обављање нуклеарних активности доставља предлог планова и програма из члана 3 ове уредбе ради усклађивања са важећим ПОБУ. Ради очувања континуитета система обезбеђења, а до добијања сагласности Агенције, носилац лиценце за
обављање нуклеарних активности примењује до тада важеће планове и програме.
Годишњи извештај о стању система обезбеђења носилац лиценце за обављање нуклеарних активности доставља Агенцији до 31. марта текуће године, за претходну годину.
Члан 23.
План безбедности из члана 2. тачка 15) ове уредбе садржи:
1) услове, критеријуме и мере система обезбеђења;
2) надлежности, одговорности и обавезе свих учесника у систему обезбеђења;
3) основу плана система обезбеђења и преглед мера физичке и техничке заштите;
4) опис зона, објеката у зонама и заштићених материјала;
5) план или цртеж зона;
6) опис и цртеже свих прописаних мера физичке и техничке заштите у појединим зонама;
7) организација службе обезбеђења;
8) процедуре, мере и поступке које предузимају сви запослени на пословима и задацима
система обезбеђења током редовног и ванредног догађаја;
9) поступке за проверу и ревизију процедура, мера и поступака службе обезбеђења;
10) процедуру за обавештавање министарства надлежног за унутрашње послове у случају опасности;
11) процедуру за руковање и чување поверљивих информација;
12) упутства о мерама нуклеарне сигурности за раднике који имају приступ нуклеарним
материјалима;
13) програм одржавања система обезбеђења.
Члан 24.
План безбедности транспорта нуклеарних материјала из члана 2. тачка 16) ове уредбе
садржи:
1) опис транспортних средстава и њихове карактеристике;
2) податке о категорији и количини нуклеарних материјала, укључујући податке о амбалажи која се користи;
3) план транспорта, укључујући руту, тачке одмора и тачке претовара, са описом могућих
тачака претње;
4) дефинисану физичку заштиту дуж транспортне руте, за време одмора и претовара и у
случају евентуалних кварова;
5) предвиђене алтернативне руте;
6) цртеже елемената физичке заштите возила;
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7) начин провере сигурности и безбедности транспортних средстава;
8) писана упутства радницима обезбеђења која се тичу њихових обавеза у току транспорта, одмора и претовара;
9) опис техничке заштите возила и нуклеарних материјала;
10) план комуникација између лица укључених у транспорт, радника обезбеђења и транспортно-контролног центра;
11) мере и поступке које предузимају радници обезбеђења током редовног рада и ванредног догађаја;
12) поступке за проверу безбедносних процедура и мера система обезбеђења;
13) мере за утврђивање психо-физичке спремности возача, машиновође, пилота, капетана и посаде за вожњу;
14) поступке за руковање и чување поверљивих информација свих учесника у транспорту.
Члан 25.
План за деловање у случају угрожавања безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних
материјала из члана 2. тачка 17) ове уредбе садржи:
1) поступке и процедуре које спроводе запослени на пословима и задацима физичке
заштите у случају угрожавања безбедности;
2) поступке и процедуре које спроводе остали запослени код носиоца лиценце за обављање нуклеарних активности у случају угрожавања безбедности;
3) план комуникације.
Члан 26.
Носилац лиценце за обављање нуклеарне активности, Агенција и министарство надлежно за унутрашње послове, најкасније до 31. јануара, достављају министарству надлежном за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом
извештај о стању система безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала у
Републици Србији за претходну годину. Министарство надлежно за послове нуклеарне
сигурности и управљање радиоактивним отпадом доставља обједињени извештај Влади
најкасније до 31. марта.
Члан 27.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-2668/2014-1
У Београду, 4. априла 2014. године
Влада
Председник,
Ивица Дачић, с. р.
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12. Уредба о јединицама цивилне заштите, намени, задацима,
мобилизацији и начину употребе
Службени гласник Републике Србије, број 84 од 12. јуна 2020.
Члан 1.
Овом уредбом уређују се јединице цивилне заштите, намена, задаци, мобилизација и
начин употребе јединица цивилне заштите.
Члан 2.
Јединице цивилне заштите се образују у складу са Проценом ризика од катастрофа и
Проценом војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље.
Јединице цивилне заштите се образују као чете, водови, одељења и тимови.
Члан 3.
У складу са чл. 80. и 81. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама доноси се Одлука о образовању јединица цивилне заштите, која садржи: врсту, број и величину јединица цивилне заштите, са утврђеном личном и материјалном формацијом, начин попуне људством, мобилизацијско место, извршиоца мобилизације и заменика извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације и друго.
Јединица локалне самоуправе у циљу вођења евиденције о јединицама цивилне заштите
доставља Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) и Министарству одбране, донету Одлуку о образовању јединица цивилне заштите, као и податке
о степену попуњености јединица цивилне заштите људством и њиховој обучености, материјално-техничкој опремљености, податке о планираним и извршеним обукама и тренинзима, преглед мобилизацијских зборишта и друге податке потребне за вођење евиденције o јединицама цивилне заштите у складу са прописаним обрасцима.
Члан 4.
Добровољци се распоређују у јединице цивилне заштите у складу са њиховим претходно
стеченим знањима, способностима, склоностима и исказаним жељама.
Пре распоређивања у јединице цивилне заштите, потребно је упутити списак лица и
дужности на које се распоређују у јединице цивилне заштите, територијалном органу
Министарства одбране.
Министарство и јединице локалне самоуправе могу упутити јавни позив преко медија за
попуну јединица цивилне заштите добровољцима.
Са пријављеним добровољцем обавља се интервју о његовим склоностима и жељама.
Спровођење интервјуа врши Министарство или јединице локалне самоуправе.
Добровољац потписује писану изјаву о добровољном прихватању права и обавеза припадника јединица цивилне заштите на пет година, саопштава му се дужност и тиме
постаје припадник јединице цивилне заштите.
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Образац 1 писане изјаве о добровољном приступању у јединицу цивилне заштите
одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Добровољац уз писану изјаву прилаже и потврду o здравственоj способности, издату од
стране изабраног лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју
пребивалишта или боравишта, и друге податке и исправе од значаја за распоређивање у
јединице цивилне заштите.
Намена и задаци јединица цивилне заштите
Члан 5.
Специјализоване јединице цивилне заштите употребљавају се у складу са опремљеношћу, оспособљеношћу, наменом и задацима и то:
1) јединице за гашење пожара – за гашење пожара; за испумпавања воде из поплављених објеката и ојачавању заштитних насипа; за рашчишћавање рушевина; за учествовање у спасавању људи и животиња из оштећених објеката и за предузимање и других активности на евакуацији и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине;
2) јединице за спасавање на води и под водом – за обављање послова и задатака на спасавању угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара са поплављених
подручја; за праћење водостаја водотокова; за превожење људи, животиња и материјалних добара са поплављених подручја, и преко река и језера; за извођење радова на ојачавању заштитних насипа; за проналажење утопљеника и прикупљање угинулих животиња;
3) јединице за збрињавање – за обављање послова и задатака збрињавања и обезбеђење
хитног смештаја угрожених и евакуисаних лица; обезбеђење смештаја за припаднике
специјализоване јединице цивилне заштите и ватрогасно-спасилачке јединице; за формирање шаторског насеља; за припрему и коришћење објеката и просторија у јавној употреби за потребе збрињавања – смештаја и за дистрибуцију хране и воде;
4) јединице за пружање прве помоћи – за пружање прве помоћи; преношење повређених и формирање покретних прихватних места, за збрињавање повређених; учествовање
у спровођењу мере хигијенско-епидемиолошке заштите;
5) јединице за пружање прве помоћи и збрињавање – за пружање прве помоћи, преношење повређених и формирање покретних прихватних места, за збрињавање повређених; за обављање послова и задатака збрињавања угрожених и евакуисаних лица; за
припрему и коришћење објеката и просторија у јавној употреби за потребе збрињавања
– смештаја и дистрибуцију хране и воде;
6) јединице за РХБ заштиту – за обављање РХБ извиђања; дозиметријске контроле; деконтаминације људи; дезинфекцију и деконтаминацију материјално-техничких средстава, опреме, земљишта и објеката; за учествовање у асанацији терена;
7) јединице за спасавање из рушевина – за учествовање у проналажењу и спасавању људи и животиња затрпаних у рушевинама и из оштећених објеката; за предузимање и
других активности за заштиту живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара;
8) јединице за узбуњивање – за укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по добијању сигнала из надлежног оперативног центра 112), за
основно одржавање и поправке уређаја и средстава система за јавно узбуњивање.
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Члан 6.
Јединице цивилне заштите опште намене, намењене су за учествовање у гашењу пожара
на отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за
рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању
и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних
добара и животне средине, као иза предузимање превентивних мера од настанка опасности.
Мобилизација јединица цивилне заштите
Члан 7.
Мобилизацију јединица цивилне заштите спроводи Министарство или јединица локалне самоуправе која образује јединице цивилне заштите.
Мобилизација јединица цивилне заштите се извршава према плану мобилизације, коју
израђује Министарство или јединица локалне самоуправе која образује јединице цивилне заштите.
Извршилац мобилизације и његов заменик су одговорни за израду плана мобилизације
јединица цивилне заштите, његовог чувања као и за извршење мобилизације јединица
цивилне заштите.
Члан 8.
У случају када су процењени ризици од катастрофа таквог интензитета да се очекује могуће ангажовање јединица цивилне заштите, извршилац мобилизације предузима
потребне мере да о томе обавести припаднике јединица цивилне заштите.
Члан 9.
Планом мобилизације јединица цивилне заштите регулише се организација позивања
припадника јединица, организација прихвата припадника јединица на мобилизацијском зборишту, организација изузимања опреме из магацина и њену расподелу припадницима јединице и организација превожења јединице до места ангажовања и друго.
Члан 10.
Позивање припадника јединица цивилне заштите на мобилизацију спроводи се општим
и појединачним позивом.
У условима ванредног и ратног стања, позивање припадника јединица цивилне заштите
врши надлежни територијални орган Министарства одбране.
Kада се прогласи ванредна ситуација, у случају ванредног догађаја, или када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће,
позивање припадника јединица цивилне заштите врши министарство или јединица локалне самоуправе која образује јединице цивилне заштите.
Позив на општу мобилизацију истиче се на јавним местима, седиштима органа јединица
локалне самоуправе и објављује се у јавним гласилима, штампаним и електронским медијима.
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Када се нареди извршење делимичне мобилизације, припаднику јединице цивилне
заштите уручује се на адреси становања или адреси запослења прописан појединачни
позив за ангажовање на задацима заштите и спасавања.
Ради ефикаснијег позивања припадника јединица цивилне заштите исти се могу позивати телефоном.
Припаднику јединице цивилне заштите који се одазвао на општи позив или на телефонски позив, на мобилизацијском зборишту се уручује прописани појединачни позив.
Образац 2 појединачног позива за мобилизацију-ангажовање припадника јединице цивилне заштите одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Члан 11.
Председник општине/градоначелник или лице које је за то овлашћено обавештава Министарство о донетој Наредби за мобилизацију јединица цивилне заштите из надлежности локалне самоуправе.
Извршиоци мобилизације јединица цивилне заштите локалне самоуправе о току извршења мобилизације и ангажовању јединица цивилне заштите опште намене и јединица
цивилне заштите за узбуњивање, извештавају градоначелника/председника општине и
Министарство.
Извршиоци мобилизације јединица цивилне заштите које образује Министарство,
извештавају руководиоца организационе јединице Министарства, надлежне службе за
ванредне ситуације о току извршења мобилизације и ангажовању јединица цивилне
заштите.
Начин употребе јединица цивилне заштите
Члан 12.
Јединице цивилне заштите могу се ангажовати самостално или у садејству са другим
снагама заштите и спасавања.
Јединице цивилне заштите могу се ангажовати у следећим ситуацијама:
1) када се прогласи ванредна ситуација;
2) у случају ванредног догађаја;
3) када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничкотехнолошке несреће;
4) у случају проглашења ванредног и ратног стања;
5) у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације.
Јединице цивилне заштите опште намене могу се ангажовати и у циљу предузимања
превентивних мера и активности у циљу смањење ризика и претњи по живот и здравље
људи, животиња и материјалних добара.
Члан 13.
Специјализоване јединице цивилне заштите се опремају и оспособљавају за деловање на
целој територији Републике Србије.
Члан 14.
Ангажованим припадницима јединица цивилне заштите издаје се потврда о ангажовању на задацима цивилне заштите, која садржи податке о времену почетка и завршетка
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ангажовања припадника на основу које се врши исплата накнаде за ангажовање незапослених, односно рефундација трошкова исплаћене зараде послодавцу запослених припадника цивилне заштите, у складу са законом.
Члан 15.
Припадник јединице цивилне заштите на задацима заштите и спасавања се ангажују до
12 часова дневно, а изузетно ако су угрожени живот и здравље грађана, ангажовање се
може продужити преко 12 часова.
Дневни одмор за припадника јединице цивилне заштите се организује у складу са условима на терену у чврстом објекту или шаторским условима.
У случају када је то могуће припаднику јединице цивилне заштите може се омогућити
дневни одмор у кућним условима у трајању најдуже од десет часова.
Извршилац мобилизације, може дозволити мобилисаном припаднику јединице цивилне заштите краће одсуство из јединице због личних потреба.
Члан 16.
Возила којима се припадници јединица цивилне заштите са формацијском опремом и
средствима, превозе са мобилизацијских зборишта до места ангажовања и употребе,
обезбеђују Надлежна служба и јединица локалне самоуправе које су образовале јединице цивилне заштите и то:
1) сопственим возилима;
2) уговором са предузетником или правним лицем које поседује моторна и прикључна
возила;
3) путем материјалне обавезе у складу са посебним прописима из области одбране.
Завршне одредбе
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да важи Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите (Службени гласник Републике
Србије, број 26/11).
Члан 18.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-1133/2020-1
У Београду, 12. јуна 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р.
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13. Уредба о обавезама субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у поступку израде
Регистра ризика од катастрофа, начину израде Регистра ризика
од катастрофа и уносу података
Службени гласник Републике Србије, број 122 од 9. октобра 2020.
Ha основу члана 22. став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник PC”, брoj 87/18) и члана 17. став 1. и члана 42.
став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) ,
Влада доноси
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом уредбом прописују се обавезе субјеката система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама (у даљем тексту: субјекти система) у поступку израде
Регистра ризика од катастрофа, начин израде Регистра ризика од катастрофа (у даљем
тексту: Регистар ризика) и уноса података.
Обавезе субјеката система у поступку израде Регистра ризика
Члан 2.
Субјекти система обезбеђују све податке из свог делокруга од значаја за израду и одржавање Регистра ризика и достављају их без накнаде органу државне управе надлежном за
унутрашње послове, односно чине доступним све податке потребне за израду и одржавање Регистра ризика.
Субјекти из става 1. овог члана обезбеђују све податке из свог делокруга од значаја за
израду и одржавање Регистра ризика, у складу са стандардима прописаним законима и
подзаконским актима којима се уређује област израде података, метаподатака, интероперабилност, мрежни сервиси, приступ скуповима и сервисима података.
Поред достављених података, субјекти из става 1. овог члана достављају органу државне
управе надлежном за унутрашње послове и одлуку о одређивању степена тајности и праву приступа тајним подацима.
Републички геодетски завод успоставља и одржава техничку инфраструктуру за приступ
и коришћење података из Регистра ризика.
Обавезе субјеката система у поступку израде Регистра ризика
Члан 3.
За следеће идентификоване ризике, носиоци обавеза из члана 2. ове уредбе су:
1) за земљотрес – орган државне управе надлежан за послове сеизмологије;
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2) за клизишта, одроне и ерозије – орган државне управе надлежан за послове рударства
и орган државне управе надлежан за послове геологије;
3) за поплаве – орган државне управе надлежан за послове водопривреде;
4) за екстремне временске појаве (екстремне временске падавине, град, олујни ветар,
снежне мећаве и поледице, екстремне температуре, суше) – орган државне управе надлежан за хидрометеоролошке послове;
5) за недостатак воде за пиће – Агенција за заштиту животне средине, орган државне
управе надлежан за послове водопривреде, орган државне управе надлежан за послове
здравља, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”;
6) за епидемије и пандемије – орган државне управе надлежан за послове здравља,
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”;
7) за биљне болести – орган државне управе надлежан за послове заштите биља;
8) за болести животиња – орган државне управе надлежан за послове ветерине;
9) за пожаре и експлозије, пожаре на отвореном – орган државне управе надлежан за
послове шумарства, орган државне управе надлежан за ванредне ситуације;
10) за техничко-технолошке несреће – орган државне управе надлежан за послове заштите животне средине, орган државне управе надлежан за послове грађевинарства,
орган државне управе надлежан за послове саобраћаја, орган државне управе надлежан
за послове рударства, орган државне управе надлежан за послове енергетике и орган
државне управе надлежан за ванредне ситуације;
11) за нуклеарне, радиолошке акциденте – Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.
Начин израде Регистра ризика и унос података
Члан 4.
Орган државне управе надлежан за унутрашње послове у сарадњи са субјектима система, координира активностима на успостављању, одржавању и управљању Регистром
ризика.
Регистар ризика представља подсистем система националне инфраструктуре геопросторних података и успоставља се у складу са прописима који уређују област националне
инфраструктутре геопросторних података.
Орган државне управе надлежан за унутрашње послове прикупљене податке обрађује и
доставља Републичком геодетском заводу који врши њихов унос у Регистар ризика.
Ступање на снагу
Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-7870/2020
У Београду, 8. октобра 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с. р
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12. Правилник о стручном испиту за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
Службени гласник Републике Србије, бр. 20/2019.
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником уређују се програм и начин полагања стручног испита, висина накнаде за рад испитне комисије, изглед и начин издавања лиценце за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Организација и сврха испита
Члан 2.
Лице које је пријављено за полагање стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем тексту: стручни испит) са претходно
завршеном обуком је кандидат за полагање стручног испита (у даљем тексту: кандидат).
На стручном испиту врши се провера стручне оспособљености кандидата за организацију и израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Стручни испит се реализује у организацији правног лица које поседује овлашћење за
организовање и спровођење обуке за полагање посебног стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем тексту: организатор
стручног испита).
Kомисија
Члан 3.
Стручни испит полаже се пред Испитном комисијом за полагање стручног испита из
области израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем
тексту: Комисија).
Комисију решењем образује министар унутрашњих послова (у даљем тексту: Министар)
од запослених у Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације (у
даљем тексту: Надлежна служба).
Решењем о образовању Комисије утврђује се њен састав и одређују председник, чланови,
односно испитивачи и секретар, као и њихови заменици.
За испитивача може да се одреди запослени који има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање четири године радног искуства на пословима заштите и спасавања.
Председник и заменик председника Комисије не могу да се именују за испитиваче.
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Комисијом руководи председник који се стара да се рад Комисије одвија у складу са законом и овим правилником, а за време његове спречености или одсуства те послове обавља заменик председника Комисије.
Административне и с њима повезане стручне и техничке послове везане за полагање
стручног испита обавља Комисија.
Послови у вези са стручним испитом
Члан 4.
Председник, односно заменик председника Комисије, у сарадњи са секретаром Комисије:
1) заказује испит;
2) унапред одређује састав Комисије, односно испитиваче за сваки испит;
3) одлучује о захтевима за одлагање испита;
4) одлучује по приговорима током и након испита;
5) потписује записнике.
Чланови Kомисије, односно испитивачи:
1) прате израду општег дела испита и оцењују рад;
2) испитују кандидате на посебном делу испита;
3) дужни су да, на захтев кандидата, омогуће увиду писмени рад и дају објашњења у вези
са оцењеним писменим радом;
4) потписују записник.
Секретар Комисије одговоран је за административне и стручне послове везане за организовање и реализовање испита и обавља их у Министарству унутрашњих послова (у
даљем тексту: Министарство), осим оних који се обављају током спровођења испита.
Секретар Комисије:
1) води евиденцију о издатим лиценцама за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;
2) води евиденције о реализованим испитима;
3) води евиденцију пријављених кандидата и лица која су положила испит;
4) обрађује пријаве кандидата са документацијом која је достављена од стране правног
лица које организује испит и обавештава организатора испита ко од кандидата испуњава
услове за полагање испита, а за лица која не испуњавају услове за полагање испита даје
неопходна образложења;
5) води рачуна о заказивању испита у односу на завршену обуку и обавештава председника и чланове Комисије;
6) припрема материјале за полагање испита;
7) врши проверу идентитета кандидата увидом у личну карту или другу личну исправу и
упознаје кандидате о правима и обавезама;
8) обавља административно-техничке послове у току испита;
9) евидентира оцене испитивача и саопштава кандидатима успех;
10) обрађује материјале после испита (израда записника, лиценци и њихово достављање
Министру на оверу);
11) позива кандидате и уручује им лиценце;
12) потписује записник.
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Организатор стручног испита:
1) издаје потврду о завршеној обуци;
2) прима пријаве за полагање испита непосредно од кандидата и доставља их Комисији;
3) организује стручни испит;
4) у сарадњи са Комисијом врши заказивање термина за полагање испита;
5) по заказивању термина за полагање испита врши позивање кандидата на испит;
6) обезбеђује простор за полагање испита;
7) обезбеђује услове за рад Комисије;
8) исплаћује трошкове рада Комисије.
Програм стручног испита
Члан 5.
Стручни испит полаже се по Програму за полагање стручног испита за израду процене
ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем тексту: Програм), који је
одштампан у Прилогу 1. уз овај правилник и који чини његов саставни део.
Пријава
Члан 6.
Пријава за полагање стручног испита за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања, односно њена садржина и изглед утврђени су на обрасцу (Образац
1), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.
Пријава се подноси Надлежној служби, преко правног лица код кога је кандидат завршио обуку и које организује полагање стручног испита.
Пријава се, после спроведене обуке, подноси за полагање испита, као и за поправно и
поновно полагање.
Од завршетка обуке до подношења пријаве за полагање стручног испита не може да
прође више од 15 дана.
Изузетно од става 4. овог члана, ако то налажу оправдани разлози (доказ о спречености
за рад услед болести или службеног путовања), пријава се може поднети по престанку
разлога који је спречио благовремено подношење пријаве, а најкасније у року од шест
месеци од завршетка обуке.
Ако пријава не буде поднета у року из ст. 4. и 5. овог члана, кандидат је дужан да пре
подношења пријаве понови обуку.
Правном лицу пријаву подноси послодавац за своје запослене или лице које жели да
приступи полагању стручног испита.
Уз пријаву за полагање испита после спроведене обуке прилаже се:
1) диплома о нивоу и врсти образовања (оверен препис или оверена копија дипломе о
стеченој високој стручној спреми на студијама у трајању од најмање четири године односно стечених најмање 240 ЕСП бодова);
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2) лична карта или извод електронског читача биометријске личне карте, на увид;
3) доказ о уплати трошкова полагања стручног испита;
4) уверење о радном односу не старије од месец дана, за раднике Надлежне службе који
раде на пословима заштите и спасавања;
5) потврда о завршеној обуци.
Уз пријаву за поправно и поновно полагање се доставља доказ о уплати трошкова полагања стручног испита и за раднике Надлежне службе који раде на пословима заштите и
спасавања уверење о радном односу не старије од месец дана.
Заказивање стручног испита
Члан 7.
Председник односно његов заменик и секретар Комисије у сарадњи са организатором
испита одређује датум полагања стручног испита, у року који не може бити дужи од 60
дана од дана завршетка обуке.
Секретар Комисије у сарадњи са председником односно замеником председника Комисије формира групе за полагање стручног испита од најмање 10, односно највише 20
кандидата.
Групе се формирају за кандидате који су завршили обуку, припаднике Надлежне службе, као и за кандидате који пријављују поправно и поновно полагање.
Обавештавање о заказаном стручном испиту
Члан 8.
Полагање испита организује се ван радног времена у просторијама организатора стручног испита.
О датуму, времену и месту полагања стручног испита секретар Комисије дужан је да,
преко организатора испита, подносиоцу пријаве благовремено достави писмени позив
за полагање стручног испита, а најкасније 20 дана пре датума одређеног за полагање
стручног испита.
Правно лице код кога је кандидат у радном односу, односно кандидат обавештавају
секретара Комисије о приступању кандидата испиту у заказаном термину, електронским
путем, најкасније два радна дана пре термина одржавања испита.
Одлагање испита
Члан 9.
Председник Комисије, односно његов заменик на образложен захтев кандидата са приложеним одговарајућим доказима, може да одложи полагање стручног испита, ако је
кандидат из оправданих разлога спречен да полаже стручни испит, који се достављају
лично, скенирано електронским путем, поштом или факсом секретару Комисије или
организатору испита.
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Ако кандидат не приступи полагању стручног испита и не оправда изостанак, а уредно је
позван, ако на почетку стручног испита одустане од започетог полагања или ако након
уредно поднете пријаве одустане од даље процедуре полагања стручног испита, сматраће
се да испит није положио и не врши се повраћај трошкова уплаћених за полагања стручног испита.
Уредно пријављен стручни испит одлаже се из оправданих разлога једном, а одлагање
не
може да траје дуже од шест месеци.
Oтказивање испита
Члан 10.
Испит се отказује ако чланови Комисије и њихови заменици нису у могућности да присуствују испиту из разлога више силе, односно непредвиђеног догађаја, елементарне
непогоде, друге несреће, радног ангажовања или из других оправданих и неодложних
разлога.
Испит се може одложити и ако организатор испита није у могућности да обезбеди реализацију испита услед непредвиђених и оправданих околности које се односе на организационо-техничке разлоге.
По престанку разлога или околности услед којих испит није одржан, испит се заказује
поново – уз благовремено обавештавање кандидата којима је испит био отказан, у складу са чланом 8. овог правилника.
Структура стручног испита
Члан 11.
Стручни испит се састоји из општег и посебног дела испита.
Општи део стручног испита полаже се писмено решавањем појединачног задатка из
области процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Познавање градива утврђеног Програмом вреднује се Кандидату за сваку област посебно.
Посебни део испита се полаже усмено и састоји се од три испитне области и то: систем
заштите и спасавања, процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања.
Општи део испита
Члан 12.
Општи (писмени) део стручног испита састоји се од две испитне области и то: израде
процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Општи део стручног испита полаже група кандидата тако што сваки кандидат самостално, писмено решава задатке.
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Испитни задаци не могу бити доступни кандидатима пре полагања испита.
Задаци за општи део испита налазе се у затвореним и запечаћеним ковертама које се
деле кандидатима на почетку полагања. Број коверата одговара броју пријављених кандидата.
Задатак је направљен на папиру формата А4 и свака страна задатка оверена је печатом.
У току општег дела испита кандидати не могу да користе закон и подзаконске прописе,
односно опште акте из области катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, нити
било каква друга документа или литературу везану за те области.
Сваки задатак има свој број.
Решавање општег дела испита траје најдуже 180 минута.
Комисија прегледа и оцењује писмене радове одмах након завршетка израде задатака
након чега секретар саопштава кандидатима резултате.
Кандидат је положио општи део испита када рад који се односи на обе испитне области
чланови Комисије оцене са „положио”.
Кандидат није положио општи део испита када чланови Комисије оцене рад са „није
положио”, уз обавезно навођење на раду разлога за овакву оцену.
Кандидат који није положио једну од две испитне области општег дела испита није положио испит.
Кандидат који није положио општи део испита има право да од члана Комисије који га је
оцењивао тражи на увид писмени рад.
Члан Комисије је у обавези да образложи кандидату разлоге за своју оцену непосредно
после завршетка општег дела испита, уз присуство секретара Комисије.
Посебни део испита
Члан 13.
Посебни део стручног испита полажу кандидати који су положили општи део испита.
Питања за полагање посебног дела испита утврђују се према областима из Програма.
Посебни део испита полаже се усмено пред члановима Комисије који су испитивачи по
одређеним областима.
Испитна питања за посебни део испита подељена су у испитне комбинације које се састоје од по три питања и оверене су печатом Министарства. Кандидат извлачи испитну
комбинацију и полаже пред испитивачем.
Чланови Комисије могу да поставе кандидату и питања која се односе на задатак из
општег дела испита.
Критеријуми за оцењивање и вредновање успешности на стручном испиту
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Члан 14.
Оцењивање и вредновање успешности кандидата у току полагања стручног испита спроводи се у складу са Критеријумима за оцењивање који су утврђени у Прилогу 2, који је
одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.
Кандидат је успешно положио стручни испит ако је на општем и посебном делу испита
оцењен оценом „положио”.
За питања на посебном делу испита испитивачи дају појединачну оцену за свако питање.
Коначна оцена посебног дела испита представља средњу вредност свих позитивних оцена добијених на свакој од три области посебног дела испита.
Успех кандидата на стручном испиту представља обједињену оцену општег и посебног
дела стручног испита.
Приступање полагању, полагање стручног испита
Члан 15.
Испиту приступају кандидати за које је утврђено да су испунили услове за полагање
испита и који су позвани да полажу испит.
Кандидат је у обавези да у року од годину дана од дана завршетка обуке положи стручни
испит, у супротном је у обавези да поново заврши обуку.
По завршеном испиту, Комисија оцењује знање кандидата на основу утврђених критеријума и коначну оцену уноси у Записник о полагању стручног испита, чија садржина и
изглед су утврђени у обрасцу (Образац 2), који је одштампан уз овај правилник и који
чини његов саставни део.
Записник се води у једном примерку, а потписују га председник Комисије односно његов
заменик, испитивачи и секретар Комисије, у коме се констатује да је кандидат „положио”
или „није положио” стручни испит.
Поправно и поновно полагање стручног испита спроводи се ако кандидат није положио
стручни испит, а након поново достављене пријаве за полагање стручног испита и доказа о уплаћеним трошковима полагања.
Поправно полагање стручног испита
Члан 16.
Поправни испит полаже се пред испитивачима за испитну област коју кандидат поново
полаже и о поправном испиту израђује се Записник о полагању стручног испита, чија
садржина и изглед су утврђени у обрасцу (Образац 3), који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.
Кандидат који поправно полаже испит, полаже испит у првом наредном термину.
Кандидат који је положио општи део стручног испита, а на посебном делу испита добио
једну негативну оцену, полаже област коју није положио.
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Кандидат поправно полаже највише два пута област коју није положио, у супротном
сматраће се да није положио цео испит.
Поновно полагање испита
Члан 17.
Кандидат који је на општем делу стручног испита оцењен оценом „није положио” поновно полаже испит.
Кандидат који је положио општи део стручног испита, а на посебном делу испита добио
две или више негативних оцена, није положио стручни испит и полаже цео испит поново.
Кандидат који поновно полаже стручни испит, приступа полагању у првом наредном
термину.
Издавање и изглед лиценце
Члан 18.
Кандидату који је положио стручни испит издаје се Лиценца за израду процене ризика
од катастрофа и плана заштите и спасавања.
Садржина и изглед лиценце из става 1. овог члана утврђена је на обрасцу (Образац 4),
који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део.
Структура и намена трошкова полагања стручног испита и висина трошкова за рад Комисије
Члан 19.
Трошкове полагања стручног испита чине: трошкови коришћења простора и средстава и
други трошкови организовања испита, као и трошкови рада Комисије.
Висина трошкова полагања стручног испита и за поновно полагања стручног испита
износи 15. 000 динара.
Висина трошкова поправног полагања стручног испита износи 50% од износа утврђеног
у ставу 2. овог члана.
Трошкове полагања стручног испита сноси послодавац или лице које поднесе пријаву за
полагање стручног испита, односно кандидат, и уплаћује их на рачун правног лица организатора стручног испита.
Председник, односно заменик председника, чланови и секретар Комисије када учествују
у раду Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији.
Накнада се одређује по кандидату, посебно за председника, односно заменика председника, чланове и секретара Комисије.
Комисији за кандидате који су запослени у Надлежној служби не припада накнада из
става 3. овог члана.
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Запослени у Надлежној служби ослобођени су плаћања трошкова полагања стручног
испита и уместо доказа о уплаћеним трошковима полагања стручног испита достављају
уверење о радном односу у Министарству унутрашњих послова.
Кандидати из става 8. овог члана ослобођени су плаћања полагања испита за највише
два полагања.
Део средстава остварених на име стручног испита, користи се за финансирање рада Комисије.
Председник, заменик председника, чланови и секретар Комисије за свој рад примају
новчану накнаду у висини коефицијента и то за председника и заменика председника
0,0420 по кандидату, испитиваче из области процена ризика од катастрофа и план заштите и спасавања 0,0410 по кандидату, а за испитиваче из области систем заштите и спасавања и секретара Комисије 0,0360 по кандидату.
Износ накнаде представља производ наведених коефицијената и важеће основице за
обрачун плата запослених у Министарству унутрашњих послова.
Окончање започетог полагања стручног испита
Члан 20.
Кандидати који су пријавили или започели полагање стручног испита пре ступања на
снагу овог правилника, испит полажу по правилнику који је био на снази у тренутку када
су поднели пријаву за полагање или започели полагање стручног испита, у року не дужем од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Престанак важења ранијег прописа
Члан 21.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и трошковима полагања стручног испита, поступку издавања и изгледу лиценце за
процену ризика (Службени гласник Републике Србије, број 8/13).
Ступање на снагу
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број 01-253/19-2
У Београду, 11. марта 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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13. Правилник о организацији и начину употребе специјализованих
јединица цивилне заштите
Службени гласник Републике Србије, број 26 од 15. априла 2011. године
Члан 1.
Овим правилником утврђују се организација и начин употребе специјализованих јединица цивилне заштите (у даљем тексту: специјализоване јединице).
Члан 2.
Специјализоване јединице могу се организовати као основне, као мешовите специјализоване јединице или као здружени састави специјализованих јединица.
Основне специјализоване јединице организују се за извршавање сложених задатака цивилне заштите, односно за заштиту и спасавање у специфичним областима, у складу са
законом.
Мешовите специјализоване јединице организују се као привремени састави од припадника различитих основних специјализованих јединица.
Здружени састави специјализованих јединица организују се од две или више мешовитих
специјализованих јединица – за обављање обимних и сложених задатака цивилне заштите.
Члан 3.
Унутрашњу организацију специјализованих јединица могу да чине чете, водови, одељења, тимови и екипе.
Члан 4.
Специјализоване јединице за територију Републике Србије, односно за подручја управних округа образују се посебним актом – који доноси руководилац надлежне службе.
Специјализоване јединице за привредна друштва и друга правна лица која у, складу са
Проценом угрожености Републике Србије представљају потенцијални извор угрожавања
шире територије образују се посебним актом – који доноси надлежни орган привредног
друштва и другог правног лица, по прибављеном мишљењу надлежне службе.
Члан 5.
У акту којим се образују специјализоване јединице утврђују се, у складу са законом:
врста, број и величина јединице; подручје на коме ће се употребљавати; мобилизација –
активирање; мобилизацијско место и збориште; начин попуне људством и материјалнотехничким средствима; обучавање и оспособљавање; финансирање; обавезе надлежне
службе и њених подручних организационих јединица.
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Члан 6.
За потребе руковођења здруженим саставима и мешовитим специјализованим јединицама формирају се заједничке команде.
Члан 7.
Личном и материјалном формацијом за специјализоване јединице и команде утврђују
се: унутрашња организација; број, стручна спрема, војно-стручна специјалност и потребна стручна оспособљеност за одређене послове припадника цивилне заштите; врста и
количина опреме и других материјално-техничких средства.
Формације за специјализоване јединице из члана 4. став 1. овог правилника утврђује
руководилац надлежне службе, а формације за специјализоване јединице из члана 4.
став 2. овог правилника утврђује надлежни орган привредног друштва и другог правног
лица, по прибављеном мишљењу надлежне службе.
Члан 8.
Специјализоване јединице употребљавају се, у складу са њиховом наменом, задацима и
развојем догађаја на терену, и то:
1) јединице за заштиту од пожара – за предузимање активности на спасавању живота и здравља људи и животиња, материјалних и културних добара и животне средине
који су угрожени пожаром; за снабдевање питком водом; за учествовање у заштити од
поплава (испумпавање воде из поплављених просторија и објеката и др. ); за деконтаминацију објеката и земљишта, спасавање угрожених људи из оштећених објеката, и друге
активности у заштити и спасавању;
2) јединице за спасавање на води и под водом – за обављање послова и задатака на
спасавању живота и здравља људи и животиња и материјалних и културних добара на
рекама и језерима, поплављеним подручјима; за обављање превоза људи, животиња и
материјалних добара преко река и језера; за спасавање и проналажење утопљеника из
река, језера, бунара и других водених подручја и спасавање водом угрожених материјалних добара;
3) јединице за спасавање на неприступачним теренима – за предузимање активности на спасавању живота и здравља људи од несрећа на планинама, из снежних лавина,
јама, пећина, рударских јама и сличних места; да врше потрагу за изгубљеним људима,
учествују у трагању за несталим ваздухопловима, организују транспорт повређених и
оболелих са неприступачних терена, обављају спасавање у урбаним срединама, на високим објектима, у тунелима и цевима и другим неприступачним објектима и местима;
4) јединице за пружање прве помоћи – за пружање прве медицинске помоћи
повређенима, преношење повређених, да формирају покретна прихватна места за збрињавање повређених, када то захтева ситуација, да врше едукацију грађана за самопомоћ
и пружање прве помоћи, да спроводе мере хигијенско-епидемиолошке заштите, деконтаминацију повређених и оболелих; да учествују у асанацији терена и идентификацији
погинулих лица;
5) јединице за откривање и уништавање НУС-а – за обављање послова извиђања,
обележавања, проналажења, ископавања, идентификовања, деактивирања, уклањања,
транспорта, привременог складиштења и уништавања НУС-а, за рушење оштећених
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објеката, минирање леда и насипа, као и за извршавање других задатака према својим
стручним и материјално-техничким могућностима;
6) јединице за РХБ заштиту – за обављање РХБ извиђања, дозиметријске контроле,
лабораторијских анализа, деконтаминације људи, материјално-техничких средстава,
опреме, земљишта и објеката у случају употребе радиолошког, хемијског или биолошког
оружја; за учествовање у заштити и спасавању при појави хаварија и акцидената РХБ
порекла, учествовање у гашењу мањих пожара, испумпавању воде из поплављених објеката, снабдевању грађана питком водом, у дезинфекцији, дезинсекцији, дератизацији и
асанацији, као и на другим задацима који се односе на РХБ заштиту;
7) јединице за спасавање из рушевина – за обављање послова и задатака на откривању, проналажењу и спасавању људи и животиња затрпаних у рушевинама, угрожених
и настрадалих из оштећених објеката; за учешће у рашчишћавању рушевина, на деконтаминацији земљишта и објеката; за учествовање у асанацији као и на другим задацима
у складу са својим људским и материјално-техничким могућностима;
8) јединице за осматрање – за осматрање, прикупљање података и праћење стања у
случају: шумских пожара, РХБ контаминације, поплава, осматрање стања на водотоковима, појава и гомилања леда на речним токовима, мерења основних метеоролошких
података (температура и влажност ваздуха, правац и брзина ветра, видљивост и слично),
за осматрање ваздушног простора и др.;
9) јединице за узбуњивање – за укључивање јавних сирена у случају елементарних
непогода и других несрећа (по добијању сигнала из надлежног оперативног центра 112),
основног одржавања и оправке уређаја и средстава система за јавно узбуњивање;
10) јединице за телекомуникације – за реализацију општих и посебних телекомуникација (жичне, радио-везе за пренос говора и података и радио-релејне везе) између
надлежних оперативних центара 112, штабова за ванредне ситуације и специјализованих
јединица цивилне заштите, као и посебних телекомуникација између специјализованих
јединица цивилне заштите и у оквиру њих, у циљу ефикасног управљања, координације,
руковођења, осматрања и узбуњивања у ванредним ситуацијама, елементарним непогодама и другим несрећама.
11) јединице за збрињавање – за обављање послова и задатака збрињавања угрожених, настрадалих, избеглих и евакуисаних лица; за припрему и коришћење објеката и
просторија у јавној употреби за потребе збрињавања – смештаја; за припрему, допремање и дистрибуцију хране и воде, складиштење хране, одеће и других потреба за хумани
живот становништва и животиња.
Члан 9.
Акти о образовању специјализованих јединица из члана 4. став 1. овог правилника донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог правилника, а акти о образовању специјализованих јединица из члана 4. став 2. овог правилника донеће се у року од
три месеца од дана достављања извода из Процене угрожености Републике Србије.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
01 број 3063/11-4
У Београду, 13. априла 2011. године
Министар унутрашњих послова, Ивица Дачић, с. р.
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14. Правилник о врсти и количини опасних супстанци на основу којих
се сачињава План заштите од удеса
Службени гласник Републике Србије, бр. 34/2019.
Члан 1.
Овим правилником прописује се врста и количина опасних супстанци на основу којих
се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, економију, екологију и друштвену
стабилност и животну средину.
Опасна супстанца, у смислу овог правилника, јесте супстанца дефинисана прописом
Европске уније којим се уређује контрола опасности од удеса који укључује опасне
супстанце.
Члан 2.
Овај правилник се не примењује на станице за снабдевање горивом моторних возила.
Члан 3.
План заштите од удеса израђује се на основу врсте и количине опасних супстанци
утврђених у Табели 1 – Листа опaсних супстанци и њихових граничних количина и
Табели 2 – Листа категорија опасних супстанци и њихових граничних количина, које
су дате у Прилогу – Листа опaсних супстанци и њихових граничних количина и
Листа категорија опасних супстанци и њихових граничних количина који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
Поред критеријума из члана 3. овог правилника, у изради Плана заштите од удеса
користи се додатни критеријум, у случају када ниједна од опасних супстанци у постројењу није присутна у количинама које су дате у Прилогу – Табела 1. и Табела 2,
изражен кроз следећу формулу:
Ако је збир:
q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 +... ≥ 1
где је qx – количина опасне супстанце х у постројењу,
QX – најнижа прописана гранична количина за опасну супстанцу из Табела 1. или
Табела 2.
Правило из става 1. овог члана примењује се три пута, ради оцене опасности по
здравље људи, физичких опасности и опасности по животну средину и то:
1) за сабирање количина оних опасних супстанци које су наведене у Табели 1. и
класификоване у класу опасности: акутна токсичност, категорија 1, 2 или 3 (инхалационо) или специфична токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Спец.
токс. – ЈИ), категорија 1, са количинама оних опасних супстанци које су наведене у
одељку „Н”, ставке од „Н1” до „Н3” у Табели 2;
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2) за сабирање количина оних опасних супстанци које су наведене у Табели 1. и
класификоване у класу опасности: експлозиви, запаљиви гасови, запаљиви аеросоли,
оксидујући гасови, запаљиве течности, самореактивне супстанце и смеше, органски
пероксиди, самозапаљиве течности и чврсте супстанце, оксидујуће течности и чврсте
супстанце, са количинама оних опасних материја које су наведене у одељку „Р” ставке
од „Р1” до „Р8” у Табели 2;
3) за сабирање количина оних опасних супстанци које су наведене у Табели 1. и
класификоване у класу опасности по водену животну средину, категорија Акутно 1,
категорија Хронично 1 или категорија Хронично 2, са количинама оних опасних супстанци које су наведене у одељку „Е”, ставке „Е1” и „Е2”, у Табели 2.
Одредбе овог правилника примењују се ако је било који од збирова добијених из
става 2. тач. 1) –3) овог члана већи или једнак 1.
Члан 5.
Количине опасних супстанци на основу којих се одређују обавезе израде Плана заштите од удеса из члана 1. овог правилника су максималне количине које су присутне
или могу бити присутне у било ком тренутку у постројењу, односно комплексу.
Када је опасна супстанца смештена на више места у постројењу, односно комплексу,
појединачне количине те врсте опасне супстанце се сабирају и чине полазну количину на основу које се утврђује обавеза израде Плана заштите од удеса.
Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о врстама и
количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се
сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину (Службени гласник Републике Србије, брoj 48/16).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 3636/19-3
У Београду, 9. маја 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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Прилог
ЛИСТА ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И ЊИХОВИХ ГРАНИЧНИХ КОЛИЧИНА И
ЛИСТА КАТЕГОРИЈА ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И ЊИХОВИХ ГРАНИЧНИХ КОЛИЧИНА
Супстанце и смеше, класификују се у складу са Законом о хемикалијама (Службени
гласник Републике Србије, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) и прописима донетим на основу овог закона.
Смеша се третира на исти начин као супстанца, под условом да је у оквиру граничних
концентрација прописаних према њеним својствима која су предмет прописа којима
се уређују класификација, паковање и обележавање хемикалија, осим када је посебно
наведен њен процентуални састав или други опис.
Супстанце и смеше, на које се не примењују прописи о класификацији, паковању и
обележавању хемикалија, укључујући отпад, али које су присутне или могу бити присутне у постројењу, односно комплексу и које, под условима који постоје у постројењу, односно комплексу, имају или могу имати иста својства у погледу могућности
изазивања удеса, привремено се сврставају у најсличнију категорију опасности или
именовану опасну супстанцу, која је обухваћена овим правилником.
Када је супстанца или смеша, класификована у више класа и/или категорија опасности којима одговарају различите граничне количине, примењује се најнижа гранична
количина прописана у овом правилнику. Међутим, приликом примене додатних
критеријума из члана 4. овог правилника, примењује се најнижа гранична количина
за сваку групу категорија из члана 4. став 2. тач. 1) –3), прописана за одговарајућу
класификацију.
Табела 1. Листа опасних супстанци и њихових граничних количина
Р.
Б.

ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ [CAS БРОЈ]

ГРАНИЧНЕ КОЛИЧИНЕ У ТОНАМА
од

до

1.

Амонијак безводни[7664-41-7]

1

< 50

2.

Амонијум-нитрат (напомена 1)

1000

< 5000

3.

Амонијум-нитрат (напомена 2)

500

< 1250

4.

Амонијум-нитрат (напомена 3)

200

< 350

5.

Амонијум-нитрат (напомена 4)

5

< 10

6.

Калијум-нитрат (напомена 5)

3000

< 5000

7.

Калијум-нитрат (напомена 6)

800

< 1250

8.

Арсен пентоксид, арсенатна (V) киселина и/или њене соли [1303-

0,5

<1
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28-2]
9.

Бром [7726-95-6]

10

< 20

10.

Хлор [7782-50-5]

1

< 10

11.

Једињења никла у облику праха која се могу удахнути (никлмоноксид никл-диоксид, никл-сулфид триникл-дисулфид, диникл-триоксид

0,5

<1

12.

Етиленимин [151-56-4]

5

< 10

13.

Флуор [7782-41-4]

5

< 10

14.

Формалдехид (концентрација ≥ 90%) [50-00-0]

1

<5

15.

Водоник [1333-74-0]

1

<5

16.

Хлороводоник (течни гас) [7647-01-0]

1

<25

17.

Алкили олова

1

<5

18.

Течни запаљиви гасови, категорија 1 или 2 (укључујући ТНГ) и
природни гас (види напомену 7)

20

< 50

19.

Ацетилен [74-86-2]

1

<5

20.

Етилен оксид [75-21-8]

1

<5

21.

Пропилен оксид [75-56-9]

1

<5

22.

Метанол [67-56-1]

200

< 500

23.

Кисеоник [7782-44-7]

100

< 200

24.

2,4-Толуендиизоцијанат [584-84-9]
2,6- Толуендиизоцијанат [91-08-7]

1

< 10

25.

Карбонилдихлорид (фозген) [75-44-5 ]

0

< 0,3

26.

Арсин (Арсен трихидрид) [7784-42-1]

0

< 0,2

27.

Фосфин (фосфор трихидрид) [7803-51-2]

0

< 0,2

25.

Сумпор-триоксид [7446-11-9]

10

< 15
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Деривати нафте и алтернативна горива:
а) бензини и примарни бензини
б) керозини (укључујући горива за млазне авионе)
в) гасна уља (укључујући дизел гориво, уља за ложење у домаћин26.
ству и мешавине гасних уља)
г) тешка уља за ложење;
д) алтернативна горива која служе за исте намене и са сличним
својствима у погледу запаљивости и опасности по животну средину
као и производи из тачака а) до г)

1000

< 2500

27.

Бор трифлуорид [7637-07-2]

1

<5

28.

Водоник сулфид [7783-06-4]

1

<5

29.

Пиперидин [110-89-4]

20

< 50

30.

Бис (2-диметиламиноетил) (метил) амин [3030-47-5]

20

< 50

31.

3-(2-Етилхексилокси) пропиламин [5397-31-9]

20

< 50

Смеше (*) натријум хипохлорита класификоване као опасност по
водену животну средину, категорија Акутно 1 [H400] које садрже
мање од 5% активног хлора и нису класификоване ни у једну другу
категорију опасности наведену у Табели 2. Правилника.
32.
________________
(*) Под условом да смеша у одсуству натријум хипохлорита не би
била класификована као опасност по водену животну средину, категорија Акутно 1 [Н400]

100

< 200

33.

Пропиламин (види напомену 8) [107-10-8]

200

< 500

34.

Терц-бутилакрилат (види напомену 8) [1663-39-4]

100

< 200

35.

2-Метил-3-бутеннитрил (види напомену 8) [16529-56-9]

200

< 500

36.

Тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (дазомет) (види
напомену 8) [533-74-4]

50

< 100

37.

Метил акрилат (види напомену 8) [96-33-3]

200

< 500

38.

3-Метилпиридин (види напомену 8) [108-99-6]

200

< 500

39.

1-Бром-3-хлорпропан (види напомену 8) [109-70-6]

200

< 500

1 CAS број је наведен индикативно
НАПОМЕНЕ за Табелу 1:
1. Амонијум нитрат (5000/10000): ђубрива која имају способност самоодрживе
разградње.
Ово се примењује на сложена/комбинована ђубрива на бази амонијум нитрата
(сложена/комбинована ђубрива садрже амонијум нитрат са фосфатом и/или пота-
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шом) која имају способност самоодрживе разградње према УН испитивању у кориту
(види УН Приручник о испитивањима и критеријумима, Део III. пододељак 38. 2. ), и
код којих је садржај азота који потиче од амонијум нитрата:
1) између 15,75%1 и 24,5%2 масених и која или не садрже више од 0,4% укупно
запаљивих/органских материја или која имају одговарајућу отпорност на детонацију
у складу са прописима о амонијум нитратним ђубривима са високим садржајем азота;
2) 15,75% масених или мање и неограничен садржај запаљивих материја.
2. Амонијум нитрат (1250/5000): квалитета као за ђубрива
Ово се примењује на проста ђубрива на бази амонијум нитрата и на сложена/комбинована ђубрива на бази амонијум нитрата која имају одговарајућу отпорност на детонацију у складу са прописима о амонијум нитратним ђубривима са високим садржајем азота и код којих је удео азота који потиче од амонијум нитрата:
1) више од 24,5%, масених, осим за смеше простих ђубрива на бази амонијум
нитрата са доломитом, кречњаком и/или калцијум карбонатом од најмање 90%
чистоће,
2) више од 15,75% масених за смеше амонијум нитрата и амонијум сулфата,
3) више од 28%3 масених за смеше простих ђубрива на бази амонијум нитрата са
доломитом, кречњаком и/или калцијум карбонатом од најмање 90% чистоће.
3. Амонијум нитрат (350/2500): технички
Ово се примењује на амонијум нитрат и смеше амонијум нитрата код којих је удео
азота који потиче од амонијум нитрата:
1) између 24,5% и 28% масених и који не садржи више од 0,4% запаљивих супстанци,
2) више од 28% масених и који не садржи више од 0,2% запаљивих супстанци.
Такође се примењује на водене растворе амонијум нитрата у којима је концентрација амонијум нитрата већа од 80% масених.
4. Амонијум нитрат (10/50): „неспецифични” материјал и ђубрива која немају
одговарајућу отпорност на детонацију.
Ово се примењује на:
1) материјал који се одбацује у току производног процеса и на амонијум-нитрат и
смеше амонијум нитрата, проста ђубрива на бази амонијум нитрата и сложена
ђубрива на бази амонијум нитрата означена у напоменама 2 и 3, које крајњи корисници враћају или су вратили произвођачу, привременом складишту или постројењу
за поновну обраду, рециклажу или третман ради безбедне употребе, јер више не
испуњавају услове из напомена 2 и 3;
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ју.

2) ђубрива из напомена 1 1) и 2 која немају одговарајућу отпорност на детонаци5. Калијум нитрат (5000/10000):

Ово се примењује на комбинована ђубрива на бази калијум нитрата (у куглицама/гранулама), која имају иста опасна својства као и чисти калијум нитрат.
6. Калијум нитрат (1250/5000):
Ово се примењује на комбинована ђубрива на бази калијум нитрата (у облику
кристала), која имају иста опасна својства као и чисти калијум нитрат.
7. Прерађен биогас
Прерађен биогас се може класификовати под редни број 18. Табела 1, када је обрађен
у складу са важећим стандардима за пречишћен и прерађен биогас, чиме се обезбеђује квалитет који је једнак квалитету природног гаса, укључујући садржај метана, и
који садржи максимално 1% кисеоника.
8. У случајевима када ова опасна супстанцa потпада под категорију Р5а Запаљиве
течности или Р5b Запаљиве течности, примењују се најмање граничне количине.
––––––––
1 удео азота 15,75% масених који потиче од амонијум-нитрата који одговара 45%
амонијум-нитрату
2 удео азота 24,5% масених који потиче од амонијум-нитрата који одговара 70%
амонијум-нитрату
3 удео азота 28% масених који потиче од амонијум-нитрата који одговара 80%
амонијум-нитрату
Табела
2.
Листа категорија опасних супстанци и њихових граничних количина
Гранична количина
КАТЕГОРИЈЕ ОПАСНОСТИ
у тонама
од
до
Одељак „Н” – ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ
„Н1” АКУТНА ТОКСИЧНОСТ, категорија 1, сви путеви излагања

0,5

<5

25

< 50

25

< 50

„Н2” АКУТНА ТОКСИЧНОСТ
– категорија 2, сви путеви излагања
– категорија 3, инхалационо (види напомену 1)
„Н3” СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ЦИЉНИ ОРГАНЈЕДНОКРАТНА ИЗЛОЖЕНОСТ
Спец. токс. – ЈИ категорија 1
Одељак „Р” – ФИЗИЧКЕ ОПАСНОСТИ
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„Р1а” ЕКСПЛОЗИВИ (види напомену 2)
– Нестабилни експлозиви или
– Експлозиви, подкласа 1. 1, 1. 2, 1. 3, 1. 5 или 1. 6, или
– Супстанце или смеше које имају експлозивна својства према методи A. 14 која је дата у прописима којима се уређују методе испитивања опасних својстава хемикалија (види напомену 3) и нису класификоване у класу опасности: органски пероксиди или самореактивне
супстанце и смеше
„Р1b” ЕКСПЛОЗИВИ (види напомену 2)
Експлозиви, подкласа 1. 4 (види напомену 4)
„Р2” ЗАПАЉИВИ ГАСОВИ
Запаљиви гасови, категорија 1 или 2

5

< 10

25

< 50

5

< 10

„Р3а” ЗАПАЉИВИ АЕРОСОЛИ (види напомену 5. 1)
Запаљиви аеросоли, категорија 1 или 2, који садрже запаљиве гасове, 25(нето)
категорија 1 или 2 или запаљиве течности, категорија 1

< 150 (нето)

„Р3b” ЗАПАЉИВИ АЕРОСОЛИ
(види напомену 5. 1)
<
Запаљиви аеросоли, категорија 1 или 2, који не садрже запаљиве га- 500(нето)
5000(нето)
сове, категорија 1 или 2 нити запаљиве течности, категорија 1 (види
напомену 5. 2)
„Р4” ОКСИДУЈУЋИ ГАСОВИ
Оксидујући гасови, категорија 1

25

< 50

5

< 10

10

< 50

„Р5а” ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ
– Запаљиве течности, категорија 1, или
– Запаљиве течности, категорија 2 или 3 које се одржавају на температури изнад њихове тачке кључања, или
– Друге течности чија је тачка паљења ≤ 60 °C, које се одржавају на
температури изнад њихове тачке кључања (види напомену 12)
„Р5b” ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ
– Запаљиве течности, категорија 2 или 3 код којих посебни услови
процеса, као што су висок притисак или висока температура, могу
створити опасности од великог удеса, или
– Друге течности са тачком паљења ≤ 60 °C код којих посебни услови
процеса, као што су висок притисак или висока температура, могу
створити опасности од великог удеса (види напомену 6)
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„Р5c” ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ
500

< 5000

5

< 10

10

< 50

„Р7” САМОЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ И ЧВРСТЕ СУПСТАНЦЕ Самозапаљиве течности, категоријa 1 Самозапаљиве чврсте материје, категоријa 1

10

< 50

„Р8” ОКСИДУЈУЋЕ ТЕЧНОСТИ И ЧВРСТЕ СУПСТАНЦЕ Оксидујуће
течности, категоријa 1, 2 и 3, или Оксидујуће чврсте супстанце и
смеше, категоријa 1, 2 и 3

10

< 50

50

< 100

50

< 200

50

< 100

„О2” Супстанце и смеше које у контакту са водом ослобађају запаљиве гасове, категорија 1

50

< 100

„О3” Супстанце и смеше којима је додељено додатно обавештење о
опасности EUH029

25

< 50

Запаљиве течности, категорија 2 или 3, које нису обухваћене под Р5а
ни Р5b
„Р6а” САМОРЕАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ И СМЕШЕ и ОРГАНСКИ
ПЕРОКСИДИ
Самореактивне супстанце и смеше, тип А или В, или Органски
пероксиди, тип А или В
„Р6b” САМОРЕАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ И СМЕШЕ и ОРГАНСКИ
ПЕРОКСИДИ
Cамореактивне супстанце и смеше, тип C, D, E или F или Oргански
пероксиди, тип C, D, E или F

Одељак „Е” – ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
„Е1” ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
– категорија Акутно 1, или
– категорија Хронично 1
„Е2” ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
категорија Хронично 2
Одељак „О” – ДОДАТНЕ ОПАСНОСТИ
„О1” Супстанце или смеше којима је додељено додатно обавештење о
опасности EUH014

НАПОМЕНЕ за Табелу 2:
1. Опасне супстанце које припадају класи опасности акутна токсичност, категорија 3, перорално (H 301), спадају под одељак „H2” АКУТНА ТОКСИЧНОСТ у оним
случајевима када се не могу класификовати нити на основу акутне инхалационе токсичности, нити на основу акутне дермалне токсичности, на пример услед недостатка
убедљивих података о инхалационој и дермалној токсичности.
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2. Kласа опасности ЕКСПЛОЗИВИ обухвата и експлозивне производе, у складу
са прописима којима се уређују хемикалије. Ако је количина експлозивне супстанце
или смеше у експлозивном производу позната, та количина се узима у обзир за
потребе овог правилника. Ако количина експлозивне супстанце или смеше у експлозивном производу није позната, за потребе овог правилника цео производ се третира
као експлозив.
3. Испитивање експлозивних својстава супстанци и смеша је неопходно само ако
се скрининг процедуром у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија4 утврди да би супстанца или смеша могла имати експлозивна својства.
4. Ако је експлозив који је класификован у подкласу 1. 4 распакован или препакован, сврстава се под одељак P1a, осим ако се у складу са прописима којима се уређују хемикалије утврди да опасност тог експлозива још увек одговара подкласи 1. 4.
5. Запаљиви аеросоли
5. 1. Запаљиви аеросоли класификовани према прописима којима се уређују аеросолни распршивачи као „Веома запаљиви” и „запаљиви” аеросоли, одговарају
класи опасности запаљиви аеросоли, категорија 1 или 2, респективно, према прописима којима се уређују хемикалије.
5. 2. За коришћење овог одељка мора се документовати да аеросолни распршивач не садржи запаљиви гас, категорија 1 или 2, нити запаљиву течност, категорија 1.
6. У складу са прописом којим се уређује класификација хемикалија, течности са
тачком паљења вишом од 35 °C не морају да буду класификоване у Категорију 3, уколико су испуњени услови из тог прописа. Ово међутим не важи под условима као што
су висока температура или притисак, и стога су такве течности обухваћене овим одељком.
––––––––
4 Детаљнија упутства о изузимању од обавезе испитивања могу се наћи у прописима којима се уређују методе испитивања опасних својстава хемикалија (Метода
A. 14).
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15. Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од удеса
Службени гласник Републике Србије, бр. 41/2019.
I. УВОДНЕ OДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују начин израде и садржај Плана заштите од
удеса привредног друштва и другог правног лица.
Члан 2.
Планом заштите од удеса (у даљем тексту: План) дефинише се организација рада и
разрађују задаци привредног друштва, односно другог правног лица у спровођењу
мера за спречавање удеса и ограничавање последица удеса на живот и здравље људи,
економију, друштвену стабилност и животну средину, у складу са законом.
Обавезу израде Плана има привредно друштво, односно друго правно лице које обавља активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних супстанци у количинама прописаним правилником којим се уређују врста и количина опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса, узимајући у обзир делатност којом се бави, врсту и количину опасних супстанци и објекте које користи.
План израђују привредна друштва, односно друга правна лица која имају овлашћење
за израду Плана. Привредно друштво и друго правно лице које нема овлашћење
ангажује друго привредно друштво, односно друго правно лице, које има овлашћење.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) опасност oд удеса представља својство опасних супстанци или скуп одређених
околности у вези са опасним супстанцама, које могу проузроковати штету по здравље
људи и животну средину;
2) опасна активност представља сваку делатност у вези са неком опаснoм супстанцом, укључујући употребу, складиштење, производњу, превоз, утовар, истовар и
комбинацију ових активности;
3) превенција удеса су мере и поступци на нивоу постројења, комплекса и шире
заједнице, који имају за циљ спречавање настанка удеса, смањивање вероватноће
настанка удеса и смањење последица на минимум;
4) повредиви објекат je место на којем људи живе, раде, окупљају се или бораве:
стамбени објекти, школе, вртићи, тржни центри, управне зграде, индустријски објекти, игралишта, паркинг простори, рекреативне површине, паркови, спортски терени,
реке, језера, плаже као и природна добра;
5) безбедносна зона представља простор у коме опасне супстанце, као и емитована енергија ослобођена у току удеса, нису у концентрацијама дефинисаним као
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концентрација од значаја (КОЗ), односно чије вредности немају штетне ефекте за
људе, животиње, животну средину, материјална и културна добра;
6) комплекс привредног друштва и другог правног лица представља територију
– простор, под надзором правног субјекта, на којој су опасне супстанце присутне у
једном или више постројења укључујући заједничку или припадајућу инфраструктуру;
7) постројење представља техничку целину (грађевинске објекте, уређаје, опрему, инсталације, транспортна средства, складишне објекте) у којој се производе, користе или складиште опасне супстанце или се њима рукује (истоварају, утоварају,
превозе);
8) радни век постројења je период експлоатације постројења, при прописаним
условима рада и одржавања, који је пројектован документацијом за изградњу или
реконструкцију.
II. НАЧИН ИЗРАДЕ ПЛАНА
Члан 4.
План се израђује на основу техничке документације (технолошки, машински пројекат и др. ), документације која уређује област заштите од пожара прихваћене од стране надлежног органа, радних упутстава за производњу и друге делатности привредног друштва, односно другог правног лица упутстава за рад на постројењима, машинама, уређајима и опреми коју је прописао произвођач и др. Поред наведених, користе се стандарди и законска регулатива која се односи на предметну активност или
опасну супстанцу, постојећа упутства за безбедност и здравље на раду и др.
III. САДРЖАЈ ПЛАНА
Члан 5.
План садржи:
1) Увод;
2) Процену опасности;
3) Поступање у случају удеса;
4) Информисање јавности;
5) Прилози Плана (графички део, пратећа документа и евиденција о удесима).
1. Увод
Члан 6.
Увод садржи опште податке и опис комплекса привредног друштва и другог правног
лица.
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Члан 7.
Општи подаци обухватају:
1) Назив привредног друштва и другог правног лица;
2) ПИБ;
3) Матични број;
4) Шифру делатности;
5) Адресу седишта привредног друштва;
6) Адресу комплекса привредног друштва за који се ради План;
7) Податке о одговорном лицу у правном лицу (име и презиме, функција, телефон, мејл адреса);
8) Податке о одговорном лицу/лицима која воде и/или су одговорна за производни процес и делове производног процеса на комплексу привредног друштва и
другог правног лица (име и презиме, функција, телефон, мејл адреса);
9) Укупан број запослених и број запослених по сменама у комплексу привредног друштва за који се ради План;
10) Податке о прибављеним сагласностима и мишљењима надлежних органа са
аспекта заштите од пожара и експлозија, заштите животне средине и безбедности и
здравља на раду;
11) Податке о овлашћењу за израду Плана заштите од удеса и Одлуци о именовању тима стручњака за израду Плана заштите од удеса (коју доноси одговорно лице
у правном лицу).
Члан 8.
Опис комплекса привредног друштва и другог правног лица садржи:
1) Податке о делатности, посебно са аспекта одвијања опасних активности, намени и капацитету објеката;
2) Податке о структури, броју запослених, укупно и по технолошким целинама,
(заједно са организационом шемом);
3) Попис опасних супстанци које су присутне или могу бити присутне у било ком
тренутку на комплексу (Образац 1);
4) Безбедносне листе усклађене са важећом законском регулативом која се односи на хемикалије и на садржај безбедносног листа, о свим опасним супстанцама;
5) Приказ свих супстанци и њихових количина на основу којих се одређује обавеза израде Плана, а налазе се у постројењу или на комплексу;
6) Особине опасних супстанци које настају у удесу као продукти експлозије, сагоревања, разградње и као продукти међусобног реаговања материја у удесу и начин
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и услове настанка, количине које настају, физичко-хемијске, токсиколошке и екотоксиколошке особине и могући утицај на живот и здравље људи и животну средину;
7) Податке о примењеној технологији (приказују се и користе у мери која је од
значаја за дефинисање сценарија), који обухватају:
(1) технолошке целине (јединице за производњу, типове производње, складишта
и начини интерног транспорта);
(2) максимални инсталисани капацитет производње и складиштења опасних
супстанци у оквиру приказане технологије;
(3) дијаграм тока процеса (опис и графички приказ хемијско-технолошких операција процеса производње од припреме улазних сировина до готовог производа);
(4) граничне вредности температуре, притиска у процесу производње (подаци о
свим вредностима повишених или снижених температура у процесу производње,
критичне температуре, критични притисци, критична влажност ваздуха) и граничне
вредности удела одређених супстанци у растворима или смешама које могу изазвати
удес.
8) Податке о карактеристикама постројења, уређаја и опреме (приказују се на
основу оверене техничке документације и користе само у обиму који је од значаја за
израду сценарија настанка удеса):
(1) тип и намену опреме;
(2) систем и карактеристике одушно-сигурносних вентила, проветравање међу
коморама, карактеристике судова под притиском и судова који могу да дођу у стање
повишеног притиска ослобађањем гасова, дилатацијом материјала, систем за проветравање и вентилацију;
(3) системи детекције и системи дојаве пожара и експлозије.
9) Карактеристике локације и окружења:
(1) педолошке, геолошке, хидролошке и сеизмолошке карактеристике локације
и окружења на којој се одвијају опасне активности;
(2) општи климатски услови ширег подручја и микроклиматски услови комплекса на коме се одвијају опасне активности;
(3) природне вредности, заштићена природна добра;
(4) ситуациони план – просторни распоред објеката за производњу и складиштење (сировине, репроматеријал, готови производи и отпад), енергетска постројења,
пратећи објекти (управна зграда, објекти за одмор и исхрану радника и др. ), транспортни путеви унутар локације;
(5) ситуациони приказ повредивих објеката на удаљености не мањој од 1. 000 m
од границе локације, (просветне, здравствене, државне институције, културна добра,
електроенергетска постројења, спортске хале, тржни центри, производња и складиштење воде и хране, транспорт робе и превоз путника, места на којима се окупља већи
број људи и др. );
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(6) насељеност и густина становања на удаљености не мањој од 1000 m од границе локације.
10) Подаци о удесима који су се догодили на комплексу привредног друштва и
другог правног лица од његовог оснивања:
(1) подаци о месту и времену удеса: адреса постројења, објекат у оквиру постројења, дан и време настанка удеса;
(2) узроци удеса;
др.);

(3) подаци о типу удеса (експлозија, пожар, испуштање опасних супстанци и
(4) подаци о врсти и количини опасних супстанци које су учествовале у удесу;

(5) обим последица у постројењу односно комплексу (смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања и хоспитализација лица из састава постројења и из састава интервентних снага локалне заједнице и др. );
(6) обим последица лица изван постројења односно изван комплекса (евентуални смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања, хоспитализација и др. );
(7) оштећење објеката у постројењу;
(8) оштећење објеката изван постројења;
(9) обим последица по животињски и биљни свет у околини;
(10) утицај на инфраструктуру (водовод, електричну мрежу, гасовод, саобраћај,
телефонске везе и сл. );
(11) загађења земљишта, водотокова и подземних вода;
(12) процењена висина материјалне штете и
(13) реализоване мере одговора на удес.
Образац 1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
2. Процена опасности
Члан 9.
Процена опасности израђује се ради сагледавања процене угрожености живота,
здравља људи, економије и екологије и друштвене стабилности, од последица удеса
изазваним активностима са опасним супстанцама и садржи:
1) Идентификацију опасности;
2) Мере превенције;
3) Снаге и средства за заштиту, спасавање, умањење и отклањање последица од
удеса.
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a) Идентификација опасности
Члан 10.
Идентификација опасности обухвата идентификацију критичних тачака, односно
места у процесу или на постројењу (где се опасне материје производе, користе, складиште или се њима на било који начин рукује), која представљају најслабије тачке
или могуће изворе опасности са аспекта настајања удеса, са посебним освртом на анализу људског фактора као могућег узрока удеса.
Идентификацијом критичних тачака у процесу или на постројењу привредног друштва, односно другог правног лица, проверавају се сви поступци одвијања технолошког
процеса и сви делови постројења, уређаја, средстава транспорта и опреме, уочавају се
и дефинишу критична места на постројењима, уређајима, опреми и интерној саобраћајној инфраструктури, као и узроци који могу да изазову поремећаје или отказе који
доводе до удеса. То обухвата анализу:
1) Техничко-технолошких специфичности и недостатака у производњи и складиштењу;
2) Саобраћајних средстава и инфраструктуре унутар привредног друштва и другог правног лица (провера прилаза, улаза, излаза, паркинг простора, техничке
исправности путева и пруга, расхладни и електроенергетски системи и инфраструктура, водоводна и канализациона мрежа и др. );
3) Специфичности физичко-хемијских особина опасних супстанци;
4) Могућих отказа компоненти и материјала услед дотрајалости опреме и прекида снабдевања енергентима;
5) Спољашњих извора опасности: екстремне временске појаве (велика количина
падавина, град, олујни ветар, снежне мећаве, наноси и поледица, топли талас, хладни
талас, суша) земљотреси, одрони, клизишта и ерозије, поплаве, пожари и експлозије,
пожари на отвореном, активности привредног друштва и других правних лица у
окружењу;
6) Анализу претходних удеса (узроке и недостатке који су довели до настанка удеса).
За сваку потврђену идентификовану критичну тачку, на основу претходно наведених
параметара, потребно је израдити упутства за превентивно поступање.
Члан 11.
За критичне тачке чијом анализом се долази до најтежих последица обавезно се
израђује сценарио. Сценарио треба да садржи:
1) Приказ могућег развоја догађаја;
2) Анализу повредивости;
3) Одређивање могућег нивоа удеса.
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Приказ могућег развоја догађаја
Члан 12.
Приказ могућег развоја догађаја обухвата сагледавање могућег узрока, обима и
насталих последица по живот и здравље људи, животиња, животну средину, материјална и културна добра и др.
Сценарио мора да одговара сложености и намени објекта, постројења, сложености
производних процеса, степену опасних активности правног лица и могућим последицама, као и ефектима који могу настати (експлозија, пожар, испуштање и ширење
гасова, пара, течности, аеросола и прашине, продирања и распростирања опасних
супстанци у земљиште, површинске и подземне воде).
За приказ могућег развоја догађаја користе се следеће методе:
1) Анализа могућих отказа делова опреме и уређаја или система у целини (хлађење, загревање, контрола процеса, електроенергетског система, инсталација и безбедносних система, транспорт опасних материја и сл. ) и развоја догађаја;
2) Анализа развоја догађаја од узрока удеса (иницијалног догађаја) до главног
догађаја;
ја).

3) Анализа грешака од главног догађаја до његовог узрока (иницијалног догађаАнализа повредивости
Члан 13.

У анализи повредивости се идентификују и наводe:
1) Радна места и број радника који се налазе на непосредном извршењу послова
у постројењу односно комплексу, као и број људи који се могу затећи у постројењу –
објекту, у предвиђеним зонама удеса (неопходно је распоред радника приказати графички на ситуационом плану постројења, односно објекта у оквиру комплекса).
2) Број људи изван комплекса и број животиња, на удаљености не мањој од 1.
000 m. Утврђује се и обавезно наводи број људи који могу бити изложени утицају
удеса: у стамбеним објектима (спратност, број становника у њима, густина становања,
удаљеност од места могућег удеса и други важни подаци).
3) Повредиве групе у оквиру предшколских установа, школа, здравствених установа, јавних објеката и други важни подаци.
4) Oбјекти у којима је у одређеним деловима дана повећано присуство људи као
што су: пословни објекти, тржни центри, спортски и рекреативни простори, угоститељски и други објекти. Сви повредиви објекти приказују се графички на одговарајућој карти или ситуационом плану на којима се јасно виде и адекватно су обележени.
5) Грађевински објекти (производни, пратећи и помоћни објекти на комплексу и
изван њега), инфраструктурни објекти, природнa и културнa добра која трпе после-
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дице удеса, пољопривреде, флоре и фауне, површинских и подземних вода, заштићенa природнa добра, заштићена културна добра. Посебно се наводе објекти који су
од значаја за домино ефекат (складишта, производна постројења опасних супстанци
у оквиру и ван комплекса).
Одређивање могућег нивоа удеса
Члан 14.
Могући ниво удеса одређује се на основу предвиђеног сценарија и анализе повредивости, а изражава се као I, II, III, IV или V ниво удеса:
1) I ниво удеса – објекта постројења – негативне последице удеса су ограничене
на део објекта – постројења или цео објекат – постројење на комплексу привредног
друштва и другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини;
2) II ниво удеса – објекта, постројења и комплекса – негативне последице удеса
могу захватити део објекта – постројења или цео комплекс привредног друштва и
другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини изван комплекса;
3) III ниво удеса – ниво јединице локалне самоуправе – негативне последице удеса могу се пренети изван граница опасног објекта – постројења и комплекса привредног друштва и другог правног лица и очекују се последице на делу или целој територији јединице локалне самоуправе, односно града;
4) IV ниво удеса – национални ниво – негативне последице удеса на објекту –
постројењу и комплексу привредног друштва и другог правног лица, могу се проширити на део територије и целу територију Републике Србије;
5) V ниво удеса – међународни ниво – негативне последице удеса на објекту –
постројењу и комплексу привредног друштва и другог правног лица, могу се проширити ван територије Републике Србије.
б) Мере превенције
Члан 15.
Мере превенције се предузимају ради спречавања или смањења вероватноће
настанка удеса као и умањења његових последица.
Мере превенције чине:
1) Мере које су предвиђене и/или реализоване просторним планирањем, пројектовањем и изградњом објекта постројења – комплекса;
2) Мере које су предвиђене и/или реализоване избором технологије производње,
технолошке опреме, опреме за управљање процесима и друге техничке опреме, а које
обезбеђују већи степен заштите животне средине и мањи ризик од удеса;
3) Мере које су предвиђене избором техничко-технолошких решења које доприносе безбедном транспорту опасних материја;
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4) Мере које обезбеђују квалитетно и правовремено одржавање техничкотехнолошког нивоа објекта – постројења;
5) Мере које су предвиђене за постизање потребног нивоа знања и нивоа радне и
технолошке дисциплине и оспособљавање и опремање људских капацитета за реаговање у случају удеса (видови обуке, вежби и проверa знања из области одговора на
удес и реаговања, као и специфичности предвиђене Планом);
6) Мере које су предвиђене у систему безбедности: надзор, управљање техничким системима безбедности и заштите, детекција и идентификација опасности и
одржавање комуникационих путева и пролаза у објектима, постројењима и погонима.
Технички системи заштите
Члан 16.
У погледу техничких система заштите, потребно је навести следеће податке:
1) За системе вођења процеса и провере исправности уређаја и опреме:
(1) податке о систему вођења процеса (аутоматско, полуаутоматско или ручно
вођење процеса и др. );
(2) начин провере система рада, провере уређаја и опреме у току редовне производње и у случају отказа или ванредних услова рада.
2) За средства везе, средства надзора, индикаторe, детекторe, јављачe:
(1) тип и основне карактеристике система веза;
(2) систем надзора процеса производње и других активности унутар комплекса;
(3) локација, број места детекције, намена, типови, начин рада, осетљивости и
поузданости детектора и јављача опасних концентрација супстанци или граничних
вредности притисака и температура;
(4) могући откази наведених уређаја и алтернативни надзор.
3) За средства за алармирање и узбуњивање:
(1) тип средстава за алармирање и узбуњивање и лице одговорно за исправност,
одржавање и активирање у случају удеса.
Опрема и средства заштите у одговору на удес
Члан 17.
У погледу опреме и средстава заштите у одговору на удес, потребно је навести следеће податке:
1) опрема противпожарне заштите и системи за дојаву и гашење пожара;
2) опрема индивидуалне и колективне техничке заштите:
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(1) специјална заштитна опрема за људе који учествују у гашењу пожара, заштитна изолациона одела;
(2) средстава индивидуалне заштите и место чувања (број и тип средстава, намена, ефикасност и време заштите);
3) рад система вентилације у редовним условима и условима удеса;
4) средства прве помоћи и медицинске заштите и средства личне и узајамне (намена средства, тип, број средстава и место где се налази, средства за пренос и транспорт повређених и др. );
5) средства за заустављање даљег тока хемијског удеса и ширења негативних ефеката (средства за претакање, апсорпцију, неутрализацију, деконтаминацију и др. );
6) заштитни системи за спречавање разливања опасних материја (танкване, базени, канали, баријере, заштитни зидови, поткопи, насипи и др. ).
Опрему и средства из тач. 2), 4) и 5) овог члана, потребно је представити на ситуационом плану.
в) Снаге и средства за заштиту и спасавање, умањење и отклањање последица од удеса
Члан 18.
Приказ снага и средстава за заштиту и спасавањe, умањење и отклањање последица
од удеса обухвата:
1) расположивe људскe ресурсe (сагледати и приказати постојећу и дефинисати
потребну структуру људства, њихову обученост и опремљеност за спровођење мера
заштите и спасавања, отклањања последица од удеса и организацију наставка рада и
опоравка);
2) расположивa материјалнa средстава и опрему за заштиту и спасавање (сагледати и приказати постојеће стање расположивих и потребних материјалних средстава
и опреме за заштиту и спасавање – количину, врсту и исправност);
3) потребу за ангажовањем интервентних служби изван постројења/комплекса;
4) потребу за пружањем помоћи од стране локалне заједнице у одговору на удес
унутар постројења;
5) организацију и начин наставка рада и опоравка од удеса.
Мере отклањања последица удеса
Члан 19.
Мере отклањања последица имају за циљ санирање последица удеса, организацију
постудесног мониторинга, опоравка и стварање услова за нормализацију рада и жи-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1201

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

вота на локацији – простору захваћеном удесом, праћење постудесне ситуације и
предузимање превентивних мера, уклањања опасности од поновног настанка удеса.
Мере за отклањање последица од удеса чине:
1) Циљеви и обим санације (приоритети, начин – метод, сакупљање, одлагање,
деконтаминација расутих опасних материја – отпада);
2) Снаге и средства за санацију (екипе и задаци, потребно време – рок, потребна
средства);
3) Снаге и средства за спровођење ремедијације;
4) Програм постудесног мониторинга животне средине (биомониторинг ваздуха,
воде и земљишта), обухвата и утицај на здравље људи и животиња, а реализује се дефинисањем носиоца, садржаја, извештавања и временским периодима;
5) Организација наставка рада и опоравка од удеса (задаци, носиоци, екипе,
потребна материјална средства и планирано време);
6) Планирана финансијска средства;
7) Преглед правних лица овлашћених за санацију, ремедијацију и мониторинг
животне средине.
3. Поступање у случају удеса
Члан 20.
За сваки сценарио из Плана заштите од удеса потребно је предвидети поступање у
случају удеса, са подацима о томе: „Kо ради?ˮ и „Шта ради?ˮ у случају удеса, од момента уочавања удеса до завршетка удеса, начин обавештавања и узбуњивања као и
начин и средства комуникације, односно:
1) Начин узбуњивања и ангажовања лица која учествују у одговору на удес (звучни, телефонски или други) као и лица која су надлежна и одговорна за узбуњивање и
ангажовање других лица.
2) Руковођење и координација међу лицима која учествују у одговору на удес
(средства комуникације, начин комуникације и правила понашања):
(1) Приказује се преглед свих планираних учесника у одговору на удес из састава
привредног друштва, органа надлежне службе, органа аутономне покрајине, града и
јединица локалне самоуправе, којима се доставља обавештење о удесу;
(2) Дају се подаци о организацијама оспособљеним за одговор на удес и
овлашћеним за пружање помоћи. Назив установе, адреса и телефони за:
− полицију;
− надлежне ватрогасно спасилачке јединице, професионалне ватрогасне јединице, добровољна ватрогасна друштва;
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− медицинску помоћ (домови здравља, хитне службе, специјализоване установе
за трауме, опекотине, контролу тровања и др. );
− припаднике цивилне заштите (повереници и заменици повереника из правног
лица и јединице локалне самоуправе);
− комуналне структуре;
та);

− детекцију (специјализоване лабораторије за контролу ваздуха, воде и земљиш-

− санацију (специјализоване екипе из састава других оператера и специјализоване екипе за поступање са опасним отпадом);
− специјализоване овлашћене лабораторије за контролу ваздуха, воде и земљишта (мониторинг).
3) Екипе за одговор на удес и начин ангажовања за:
(1) заустављање процеса производње;
(2) гашење почетних пожара и за заустављање почетних удеса;
(3) хлађење судова са запаљивим материјама;
(4) спасавање;
(5) обавештавање и узбуњивање;
(6) транспорт и збрињавање повређених;
(7) детекцију и контролу загађености;
(8) деконтаминацију људи, опреме и простора;
(9) информисање и контакт са јавношћу.
4) Графички део за поступање у случају удеса:
(1) центри опасности;
(2) максимално процењена зона опасности;
(3) преглед праваца по којима се спроводи интерни транспорт опасних материја;
(4) ознаке приступних путева за интервенцију (приоритетних и алтернативних
праваца);
(5) приказ објеката смештаја снага заштите и спасавања;
(6) приказ објеката опреме за заштиту и спасавање;
(7) путеви за евакуацију (правци кретања);
(8) објекти и средства за пружање прве медицинске помоћи и здравственог
збрињавања;
(9) објекти и средства за деконтаминацију;
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(10) објекти збрињавања – смештаја угрожених људи, животиња и материјалних
и културних добара и
(11) простори и објекти за дислокацију материјалних добара.
4. Информисање јавности
Члан 21.
Информисање јавности обухвата начин и поступке упознавања јавности са врстом и
природом настале опасности, предузетим мерама за спречавање ширења удеса, мерама заштите и спасавања од последица удеса и мерама отклањања последица од
удеса.
За информисање јавности одређује се лице из правног лица, овлашћено за информисање и комуникацију са јавношћу.
Евидентирање, регистровање и извештавање о удесу
Члан 22.
О удесу који се догодио, надлежном органу доставља се верификован извештај од
стране одговорног лица у правном лицу, најкасније 60 дана након удеса, који садржи
следеће:
1) податке о месту и времену удеса: адреса постројења, објекат у оквиру постројења, дан и време настанка удеса;
2) узроке удеса;
3) податке о типу удеса (експлозија, пожар, испуштање опасне материје и др. );
4) податке о врсти и количини опасних материја које су учествовале у удесу;
5) обим последица по живот и здравље људи у постројењу односно комплексу
(смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања и хоспитализација из састава правног лица; обим последица по живот и здравље људи из састава
свих интервентних снага);
6) обим последица лица изван постројења односно изван комплекса (евентуални
смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања, хоспитализација
и др. );
7) оштећења објеката и инфраструктуре (водовод, електрична мрежа, гасовод,
саобраћај, телефонске везе и сл. ) у постројењу/комплексу и изван њега;
8) обим последица по животињски и биљни свет;
9) загађење земљишта, водотокова и подземних вода;
10) процењену висину материјалне штете;
11) реализоване мере одговора на удес.
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Aжурирање Плана
Члан 23.
Након достављања података о удесу и враћања постројења у функционално стање, а
најкасније у року од 180 дана од дана удеса, потребно је извршити ажурирање Плана
заштите од удеса, у складу са новим околностима.
Члан 24.
Привредно друштво и друго правно лице дужно је да врши тестирање Плана заштите
од удеса најмање једанпут у периоду од три године.
Тестирање и провера употребе Плана врши се за свако Планом предвиђено упутство
за поступање у погледу провере одступања резултата тестирања у односу на прописано.
Тестирање се спроводи као контролно (провера ажурности) и као вежба (практична
применљивост).
Тестирање се спроводи комисијски, уз обавезно вођење записника о резултатима
тестирања, а привредно друштво, односно друго правно лице на основу резултата
тестирања, по потреби ажурира План заштите од удеса.
Члан 25.
Одговорност за усвајање, ажурирање и тестирање Плана сносе правно лицe и одговорно лице у правном лицу.
Лица која воде и/или су одговорна за производни процес и делове производног процеса (складиштење, руковање, промет, безбедност и здравље на раду и безбедност
објеката, заштиту животне средине, заштиту од пожара, заштиту на раду), одговорна
су за тестирање плана у делу своје надлежности.
Члан 26.
План оверава привредно друштво, односно друго правно лице на које се План односи. Уколико привредно друштво, односно друго правно лице на које се План односи
нема овлашћење за израду Плана заштите од удеса, План оверава и привредно друштво, односно друго правно лице које је План израдило.
План потписују и одговорно лице у правном лицу и лице којe води и/или је одговорно за производни процес и делове производног процеса.
Оверен и потписан План доставља се надлежном органу у електронској форми.
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину израде и
садржају плана заштите од удеса (Службени гласник Републике Србије, брoj 82/12).
Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
01 број 5379/19-4
У Београду, 7. јуна 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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16. Правилник о организовању заштите од пожара према категорији
угрожености од пожара
Службени гласник Републике Србије, бр. 6/2021.
Члан 1.
Oвим правилником прописује се техничка опремљеност ватрогасне јединице и број
припадника ватрогасне јединице које је обавезан да обезбеди субјекат из прве категорије угрожености од пожара, као и број лица стручно оспособљених за спровођење
и организовање превентивних мера и сталног дежурства у субјектима прве и друге
категорије угрожености од пожара.
Члан 2.
Субјекти сврстани у прву категорију угрожености од пожара морају имати организовану ватрогасну јединицу са сталним дежурством у смештајном простору за људство,
возила и опрему, који се налази у субјекту прве категорије угрожености.
Ватрогасну јединицу чине ватрогасци и возачи ватрогасних возила, при чему је један
од њих истовремено и дежурни телефониста.
Ватрогасне јединице субјеката прве категорије угрожености од пожара разврставају
се у ватрогасне јединице прве, друге и треће категорије:
1) ватрогасну јединицу прве категорије имају привредна друштва односно друга
правна или физичка лица чији су објекти, делатност и земљиште сврстани у I. 1. категорију угрожености од пожара,
2) ватрогасну јединицу друге категорије имају привредна друштва односно друга
правна или физичка лица чији су објекти, делатност и земљиште сврстани у I. 2, I. 3,
I. 4, и I. 5 категорију угрожености од пожара,
3) ватрогасну јединицу треће категорије имају привредна друштва односно друга
правна или физичка лица чији су објекти, делатност и земљиште сврстани у I. 6, I. 7 и
I. 8. категорију угрожености од пожара.
Члан 3.
Ватрогасна јединица прве категорије мора да има минимум 42 припадника ватрогасаца равномерно распоређених по сменама, од којих је један руководилац ватрогасне
јединице (који је стекао 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама
техничко-технолошке научне области), један заменик руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама
техничко-технолошке научне области) и четири руководиоца смене. Најмање 12 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц” категорију.
Ватрогасна јединица друге категорије мора да има минимум 26 припадника ватрогасаца равномерно распоређених по сменама, од којих је један руководилац ватрогасне
јединице (који је стекао 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама
техничко-технолошке научне области), један заменик руководиоца ватрогасне једиНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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нице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама
техничко-технолошке научне области) и четири руководиоца смене. Најмање 12 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц” категорију.
Ватрогасна јединица треће категорије мора да има минимум 18 припадника ватрогасаца равномерно распоређених по сменама, од којих је један руководилац ватрогасне
јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама
техничко-технолошке научне области), један заменик руководиоца ватрогасне јединице (који је стекао 180 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама
техничко-технолошке научне области) и четири руководиоца смене. Најмање 10
припадника мора имати положен возачки испит за „Ц” категорију.
Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких
средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта разврстана у
прву, другу и трећу категорију дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Минимум техничке опремљености, одговарајуће
опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта сврстана у категорију угрожености од пожара I. 7. поткатегорија
7. и I. 8. поткатегорија 10. дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Ватрогасна возила и опрема за ватрогасну јединицу морају бити у власништву субјекта прве категорије угрожености од пожара или у власништву овлашћеног правног
лица за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве категорије угрожености од пожара.
Припадници ватрогасне јединице субјекта прве категорије угрожености од пожара
морају бити стручно оспособљени за обављање послова у ватрогасној јединици у
складу са законом.
Члан 4.
За организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара и сталног дежурства, субјекти прве категорије угрожености од пожара, поред руководиоца на
пословима превентивне заштите од пожара, треба да ангажују најмање једно лице
које ради на пословима заштите од пожара.
Субјекти друге категорије угрожености од пожара морају ангажовати најмање једно
лице на пословима руковођења службом заштите од пожара и организовању и спровођењу превентивних мера и сталног дежурства.
Члан 5.
Услове прописане у члану 3. овог правилника субјекти сврстани у прву категорију
угрожености од пожара дужни су да ускладе у року од годину дана од дана ступања на
снагу овог правилника.
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Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара (Службени гласник Републике Србије, број 92/11).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 435/21
У Београду, 21. јануара 2021. године
Министар,
ПРИЛОГ 1

Александар Вулин, с. р.

Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта разврстана
у прву, другу и трећу категорију
Ватрогасна возила
Навално ватрогасно возило

I кат
1

II кат
1

III кат
1

Аутоцистерна

2

1

1

Теренско или комби возило за превоз опреме

1

1

1

Лична заштитна опрема
I кат
Интервентна заштитна блуза и панталоне
Ватрогасни шлем

II кат

III кат

За сваког припадника ватрогасне јединице комплет
интервентне униформе

Заштитне чизме
Заштитне рукавице
Ватрогасни опасач са секирицом

Заједничка ватрогасна опрема
Справе и опрема за гашење пожара
Потисно црево ф 52 mm

I кат II кат III кат
30

25

20

Потисно црево ф 75 mm

30

20

15

Разделница троделна са прелазном спојком Б/Ц

4

3

2
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Сабирница А/ББ са прелазном спојком

3

2

1

Међумешалица

2

2

1

Универзална млазница за гашење водом ф 52 mm

6

3

3

Универзална млазница за гашење водом ф 75 mm

4

2

2

Специјална млазница за гашење воденом маглом ф 52 mm

2

1

1

Млазница за тешку пену ф 52 mm

4

2

2

Млазница за средњу пену ф 52 mm

2

2

1

Ручни апарат за гашење пожара „S-9”

8

5

4

Ручни апарат за гашење пожара „CO2-5”

5

5

3

Метларице

6

4

4

Напртњача

5

5

3

Преносна моторна пумпа

2

2

1

Усисна корпа ф 110

2

2

2

Усисно црево ф 110

8

8

4

Хидрантски наставак Б/ЦЦ

4

2

2

Кључ за подземне хидранте

4

2

2

Кључ за надземне хидранте

4

3

2

Прелазна спојка А/Б

8

4

3

Прелазна спојка Б/Ц

8

4

3

Заптивна (слепа) спојка ф 110

4

4

4

Заптивна (слепа) спојка ф 75

4

4

4

Заптивна (слепа) спојка ф 52

4

4

4

Повеске за црева

8

6

4

Универзални кључ за спојке

8

6

4

Пенило

3. 000 2. 000 1. 000

Заједничка заштитна опрема
Апарат за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом 12

8

6
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Резервне боце за компримовани ваздух

12

8

6

Компресор за пуњење боца са компримованим ваздухом

1

1

1

Одела за прилаз ватри

6

4

2

Справе за пењање и спасавање
Лестве кукаче

2

1

1

Лестве састављаче

2

1

1

Пењачко уже

2

2

1

Техничка опрема
Моторна брусилица са резним плочама за бетон и метал

2

1

1

Моторна тестера за дрво

1

1

1

Хидраулични развални алат

1

1

1

Ручни развални алат

1

1

1

Велика секира (мин. 1,5 kg)

3

2

2

Маказе за сечење арматуре

2

1

1

Чакље са дводелном дршком дужине 3 метра

3

2

1

Опрема за осветљење
Ручни преносни рефлектори са акубатеријом у „Ex” изведби

5

5

3

Пуњач за ручне рефлекторе

5

5

3

Опрема за везу
Ручне радио станице

6

4

3

Фиксне радио станице

1

1

1

Пуњачи за радио станице

6

4

3

Опрема за детекцију и дозиметрију
Термовизијска камера

1

1

0

Ватрогасна јединица правног субјекта сврстаног у прву категорију угрожености од
пожара које има капацитете за производњу, прераду или складиштење опасних материја, поред наведеног минимума опреме, треба да поседује и следећу опрему:
I
II
III
кат кат кат
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Одело за заштиту од агресивних материја првог нивоа заштите (чврсте, течне и
4
гасовите хемикалије)

2

1

Преносни вишегасни детектор са сензорима за материје које се налазе у субјекту прве категорије/радиолошки детектор (ако у субјекту сврстаном у прву кате- 1
горију постоји извор зрачења)

1

1

Комплет опреме за заптивање са пнеуматским јастуцима

1

1

1

ПРИЛОГ 2
Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта сврстана у
категорију угрожености од пожара I. 7. поткатегорија 7. и I. 8. поткатегорија 10.
Ватрогасна возила
Ватрогасно возило

1

Теренско или комби возило за превоз опреме 2
Заједничка ватрогасна опрема
Справе и опрема за гашење пожара
Потисно црево ф 52 mm

20

Потисно црево ф 75 mm

15

Разделница троделна са прелазном спојком Б/Ц

2

Сабирница А/ББ са прелазном спојком

1

Универзална млазница за гашење водом ф 52 mm

3

Специјална млазница за гашење воденом маглом ф 52 mm 1
Ручни апарат за гашење пожара „S-9”

4

Ручни апарат за гашење пожара „CO2-5”

2

Метларице

30

Напртњача

30

Преносна моторна пумпа

1

Усисна корпа

1

Усисно црево

1

Хидрантски наставак Б/ЦЦ

2
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Кључ за подземне хидранте

2

Кључ за надземне хидранте

2

Прелазна спојка А/Б

3

Прелазна спојка Б/Ц

3

Заптивна (слепа) спојка ф 110

2

Заптивна (слепа) спојка ф 75

2

Заптивна (слепа) спојка ф 52

2

Повеске за црева

4

Универзални кључ за спојке

4

Лестве састављаче

1

Пењачко уже

1

Моторна тестера за дрво

5

Велика секира (мин. 1,5 kg)

3

Маказе за сечење арматуре

1

Чакље са дводелном дршком дужине 3 метра

1

Ручни преносни рефлектори са акубатеријом у „Ex” изведби 2
Пуњач за ручне рефлекторе

2
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17. Правилник о посебној обуци и полагању стручног испита из области заштите од пожара
Службени гласник Републике Србије, бр. 92/2010, 11/2011, 16/2018, 25/2018 –
исправка
На основу члана 55. став 4. Закона о заштити од пожара (Службени гласник Републике
Србије, број 111/09), Министар унутрашњих послова доноси Правилник посебној обуци
и полагању стручног испита из области заштите од пожара Службени гласник Републике Србије, бр. 92/2010, 11/2011, 16/2018, 25/2018 – исправка.
Члан 1.
Овим правилником уређују се врста, програм, обим и услови посебне обуке из области
заштите од пожара, начин полагања и висина трошкова стручног испита из области
заштите од пожара као и висина накнаде члановима Комисије за полагање стручног
испита за лица која раде на пословима заштите од пожара.
Члан 2.
Лица која раде на пословима заштите од пожара, по одредбама овог правилника похађају посебну обуку из области заштите од пожара (у даљем тексту: посебна обука) и полажу
стручни испит.
Настава из свих наставних предмета је обавезна и спроводи се према наставним плановима.
Запослени на пословима заштите од пожара који је положио стручни испит по програму
за кандидате са стеченим средњим образовањем, а који у току рада стекне виши ниво
образовања, дужан је да у року од 60 дана од дана премештаја на радно место за које је
услов виши ниво образовања, положи стручни испит по програму за кандидате са стеченим високим образовањем.
Запослени на пословима заштите од пожара који је стекао више образовање (VI степен)
у погледу остваривања права и обавеза утврђених овим правилником, уподобљава се са
запосленим са стеченим високим образовањем.
Члан 3.
Посебну обуку за раднике Министарства унутрашњих послова који раде на пословима
заштите од пожара и полагање стручног испита спроводи Министарство унутрашњих
послова (у даљем тексту: Министарство).
Посебну обуку изводе и правна лица која испуњавају одређене услове који су прописани
посебним правилником и која добију одобрење за извођење посебне обуке.
Правна лица која изводе посебну обуку воде регистар кандидата и дневник са прозивником.
Регистар из става 3. овог члана садржи места за уписивање: редног броја, презимена и
имена кандидата, године рођења, пребивалишта односно боравишта, адресе стана, наНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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зив правног лица у коме је радник запослен, нивоа и области стеченог образовања, времена заснивања радног односа, године уписа, редног броја курса и редног броја дневника са прозивником.
Дневник са прозивником из става 3. овог члана садржи места за уписивање: редног броја
курса, имена, презимена и имена једног од родитеља кандидата, датум и време одржавања наставе (часа), опис рада на часу, са подацима о посећивању наставе и потпис предавача.
Члан 4.
Посебна обука из области заштите од пожара састоји се из: општег, специјалистичког и
практичног дела.
Поступак оспособљавања лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: кандидати) започиње наставом из наставних предмета општег дела након чега следи настава из предмета предвиђених специјалистичким делом програма у зависности од
послова које кандидат обавља.
Практичан део посебне обуке похађају само лица која обављају послове заштите од пожара са стеченим средњим образовањем.
Општи део посебне обуке јединствен је за сва лица и састоји се од следећих предмета, и
то:
1) нормативно уређење заштите од пожара;
2) Опасне материје, пожар и експлозија.
Специјалистички део посебне обуке за лица која обављају послове заштите од пожара са
стеченим високим образовањем састоји се од следећих предмета, и то:
1) превентивна заштита од пожара;
2) Средства за гашење пожара;
3) Стабилни системи заштите од пожара;
4) Ватрогасне справе и опрема;
5) Тактика гашења пожара.
Специјалистички део посебне обуке за лица која обављају послове заштите од пожара са
стеченим средњим образовањем састоји се од следећих предмета, и то:
1) превентивна заштита од пожара;
2) Средства за гашење пожара;
3) Ватрогасне справе и опрема;
4) Тактика гашења пожара.
Практичан део посебне обуке обухвата рад са ватрогасном и другом техничком и заштитном опремом и средствима, рад и поступање у ватрогасним јединицама и други практични рад на пословима заштите од пожара.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1215

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Члан 5.
Посебне обуке лица која раде на пословима заштите од пожара изводе се по Програму за
полагање стручног испита лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: Програм), који је одштампан је уз овај правилник (Прилог 1. ) и који чини његов
саставни део.
Програм се састоји из општег, специјалистичког и практичног дела.
Члан 6.
Посебна обука изводи се по наставним плановима које доносе правна лица која су добила одобрење да изводе посебну обуку.
Наставни плани, у погледу тема, морају да буду усаглашени са Програмом, а у погледу
броја часова за обраду градива из области појединих предмета – наставни планови морају да буду усаглашени са бројем часова утврђеним у ставу 3. овог члана.
Наставни планови садрже минимум градива прописаног овим правилником и најмање
следећи број часова, и то за:
Број
часова
Предмете из Општег дела:
- нормативно уређење заштите од пожара

16

- Опасне материје, пожар и експлозија

18

Предмете из Специјалистичког дела посебне обуке за лица која обављају
послове заштите од пожара са стеченим високим образовањем:
- превентивна заштита од пожара

40

- Средства за гашење пожара

20

- Стабилни системи заштите од пожара

26

- Ватрогасне справе и опрема

30

- Тактика гашења пожара

30

Предмете из Специјалистичког дела посебне обуке за лица која обављају
послове заштите од пожара са стеченим средњим образовањем:
- превентивна заштита од пожара

24

- Средства за гашење пожара

18

- Ватрогасне справе и опрема

36

- Тактика гашења пожара

24

Практичан део посебне обуке

44
Члан 7.
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На стручном испиту врши се провера стручне оспособљености лица која раде на пословима заштите од пожара – стечене на посебној обуци.
Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за лица која раде
на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: Комисија).
Комисију решењем образује министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар).
Решењем о образовању Комисије, утврђује се њен састав и одређују се председник, заменик председника, чланови Комисије за поједине предмете, као и секретари – који обављају административне послове.
Изузетно, у случају потребе да се обезбеди благовремено полагање стручног испита за
сва пријављена лица, министар може образовати више комисија.
*Службени гласник Републике Србије, број 11/2011
Члан 8.
Чланови Комисије и њихови заменици испитивачи су за поједине предмете утврђене
овим правилником.
Чланови Комисије могу бити само припадници Министарства.
Испитивачи морају имати стечено високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
најмање годину дана искуства на пословима заштите од пожара.
Председник Комисије, испитивачи и њихови заменици именују се за период од четири
године.
Председник и заменик председника Комисије не могу да се именују за испитиваче.
*Службени гласник Републике Србије, број 11/2011
Члан 9.
Комисијом руководи председник и брине да се рад Комисије одвија у складу са овим
правилником, а за време његовог одсуства или спречености те послове врши заменик
председника Комисије.
Рад Комисије јаван је.
Члан 10.
Правно лице које изводи посебну обуку лица која раде на пословима заштите од пожара
дужно је да обавести организациону јединицу у седишту Министарства надлежну за
послове заштите од пожара о тачном дану започињања и трајању посебне обуке.
Термине полагања стручног испита утврђује организациона јединица у седишту Министарства надлежна за послове заштите од пожарa, по захтеву правног лица које је спровело посебну обуку у року од 30 до 60 дана од завршетка посебне обуке.
Комисија одређује распоред и начин полагања испита.
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Полагање испита организује се ван радног времена у објектима, просторима и просторијама правног лица које обавља посебну обуку лица која раде на пословима заштите од
пожара.
Изузетно, уз сагласност министра, полагање може да се организује и у радном времену.
*Службени гласник Републике Србије, број 16/2018
Члан 11.
Административне и с њима повезане стручне и техничке послове везане за полагање
стручног испита обавља Комисија.
Секретар испитне комисије одговоран је за административне и стручне послове приликом организовања и спровођења испита.
Секретар испитне комисије има обвезу да:
1) утврди попис пријављених кандидата;
2) утврди да ли кандидати испуњавају услове за полагање испита прописане овим
правилником;
3) води рачуна о објављивању места и дана полагања испита, обавештава кандидата
о испуњености услова за полагање стручног испита;
4) упозна кандидата који је приступио полагању испита са његовим правима и обавезама;
5) утврди да ли су плаћени трошкови;
6) утврђује потребна средства за обраду задатака.
Административне и с њима повезане стручне и техничке послови, који се не обављају на
дан одржавања испита, Комисија обавља у Министарству.
Члан 12.
Пријаву за полагање стручног испита из области заштите од пожара (у даљем тексту:
Пријава) кандидат подноси Министарству преко правног лица које је вршило посебну
обуку.
Од окончања посебне обуке до подношења пријаве за полагање стручног испита не може
да прође више од 15 дана.
Изузетно од става 2 овог члана ако то налажу оправдани разлози (ванредне ситуације у
складу са Законом, болест) пријава се може поднети и року од 60 дана, односно по престанку разлога који је условио благовременост подношења пријаве, а најкасније у року
од 6 месеци од окончања посебне обуке.
Ако пријава не буде поднета у року из ст. 2. и 3. овог члана, кандидат је дужан да пре
подношења пријаве понови посебну обуку.
Пријава, нарочито, садржи:
1) име, име једног родитеља и презиме кандидата;
2) јединствени матични број кандидата (ЈМБГ);
3) датум и место рођења кандидата;
4) податке о пребивалишту;
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5) ниво образовања, односно степен и врсту школске спреме – одсек, смер који је
кандидат завршио;
6) назив послодавца код кога је кандидат запослен, врсту послова које обавља и године радног искуства;
7) врсту испита за који се кандидат пријављује и у ком испитном року жели да полаже.
Садржина и изглед пријаве (Образац 1. ) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
*Службени гласник Републике Србије, број 16/2018

тву;

Члан 13.
Уз Пријаву кандидат прилаже:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) оверену фотокопију или препис дипломе;
3) потврду послодавца о врсти послова на којима је кандидат радио и радном искус4) потврду правног лица о завршеној посебној обуци.

Кандидат који није у радном односу прилаже опис послова за који жели да полаже
стручни испит.
Члан 14.
Кандидату који је поднео Пријаву и приложио сву документацију прописану овим правилником Комисија, преко правног лица које је вршило посебну обуку, доставља писмено обавештење о испуњености услова за полагање стручног испита и о датуму, времену и
месту полагања стручног испита.
Брисан је ранији став 2. (види члан 3. Правилника - 16/2018-28)
*Службени гласник Републике Србије, број 16/2018
Члан 15.
Пре почетка полагања стручног испита, утврђује се идентитет кандидата увидом у личну
карту или другу личну исправу и кандидати се упознају са правилима којих се морају
придржавати током стручног испита.
Члан 16.
Познавање градива утврђеног Програмом вреднује се кандидату за сваки предмет посебно.
Успех кандидата на стручном испиту за сваки предмет и коначан успех оцењује се оценом „положио” или „није положио”.
Оценом „није положио” оцењује се кандидат који није показао довољно познавања градива из једног или више предмета.
Коначан успех кандидата на стручном испиту утврђује Комисија.
Члан 17.
Кандидат који на стручном испиту не покаже довољно познавање градива из највише
два предмета упућује се на поновно полагање испита из тих предмета (поправни испит) у
року од 30 дана до 60 дана од дана одржавања стручног испита.
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Кандидат који на стручном испиту не покаже довољно познавање градива из три или
више предмета, или из предмета који је поновно полагао, није положио испит.
Брисан је ранији став 3. (види члан 4. Правилника - 16/2018-28)
*Службени гласник Републике Србије, број 16/2018
Члан 18.
Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања изјави
да одустаје, сматраће се да није ни полагао испит.
Члан 19.
Ако кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се
да испит није положио.
Започето полагање стручног испита може се одложити ако је кандидат, због болести или
из других оправданих разлога, био спречен да настави полагање стручног испита.
Захтев за одлагање испита у случају из става 2. овог члана кандидат подноси Комисији.
Члан 20.
О полагању стручног испита води се записник који, нарочито, садржи: име, име једног
родитеља и презиме кандидата; школску спрему; назив послодавца код кога је кандидат
запослен; састав Комисије; датум и место полагања стручног испита; постављена питања; оцену из сваког предмета и коначан успех кандидата; закључак о одлагању или одустанку од испита; закључак о упућивању на поновни испит; потписе председника и
чланова Комисије, односно испитивача, као и секретара Комисије.
Садржина и изглед записника (Образац 2. ) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 21.
На основу записника, кандидату који је положио стручни испит, издаје се Уверење о положеном стручном испиту за одређену категорију за коју је кандидат полагао испит.
Садржина и изглед Уверења (Образац 3) одштампан је уз овај правилник и чини његов
саставни део
Уверење из става 1. овог члана, нарочито, садржи:
1) назив Министарства;
2) пропис на основу кога се издаје уверење;
3) име, име једног родитеља, презиме јединствени матични број (ЈМБГ) и место рођења кандидата;
4) врсту послова за које се издаје уверење;
5) број под којим је кандидат заведен у евиденцији;
6) датум издавања уверења;
7) потпис председника Комисије и министра.
Уверење из става 1. овог члана оверава се печатом Министарства.
Члан 22.
Евиденцију лица која су полагала стручни испит води Комисија.
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Евиденција садржи податке о кандидату, и то: име, име једног родитеља и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о
успеху на испиту и датуму издавања уверења.
Евиденција из става 1. овога члана чува се у Министарству.
Члан 23.
Трошкове стручног испита чине: трошкови обуке, трошкови коришћења простора и
средстава у току полагања испита и други трошкови организовања испита, као и трошкови рада Комисије.
Брисан је ранији став 2. (види члан 5. Правилника - 16/2018-28)
Део средстава остварених на име трошкова стручног испита, користи се за финансирање
рада Комисије.
Члан 24.
Председник, чланови и секретар Комисије, као и њихови заменици – када учествују у
раду
Комисије, имају право на накнаду за рад у Комисији.
Накнада се одређује по кандидату, осим за кандидате из члана 25. став 2. овог правилника, посебно за председника, чланове и секретара Комисије.
Накнада председнику, одређује се по кандидату – у износу од 0,00962, а члановима и
секретару Комисије у износу од 0,00854 од износа важеће основице за обрачун и исплату
плате запосленом у Министарству унутрашњих послова.
Брисан је ранији став 4. (види члан 5. Правилника - 16/2018-28)
*Службени гласник Републике Србије, број 16/2018
**Службени гласник Републике Србије, број 25/2018
Члан 25.
Трошкове полагања стручног испита и трошкове накнада из члана 24. ст. 3. и 4. овог
правилника, као и трошкове поновног полагања испита, сноси кандидат или послодавац
који је упутио кандидата на полагање стручног испита и уплаћује их на рачун правног
лица које изводи посебну обуку.
За кандидате који су припадници Министарства полагање стручног, односно поправног
испита је бесплатно.
Правна лица која обављају посебну обуку, имају обавезу: да спроведу обуку; да осигурају
адекватне услове за рад Комисије; да организују стручни испит; да исплате трошкове
накнаде за рад у Комисији, као и трошкове рада Комисије.
Члан 26.
Започето полагање стручног испита пре ступања на снагу овог правилника завршиће се
по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника а у року не дужем од 6 месеци.
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Уколико кандидати не заврше оспособљавање у року из става 1 овог члана, дужни су да
се оспособе у складу са одредбама овог правилника, односно по програму утврђеним
овим правилником.
Члан 27.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стручном испиту
радника који раде на пословима заштите од пожара („Службени гласник СРС”, број
48/84).
Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
ПРОГРАМ
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ ИСПИТА ЛИЦА КОЈА РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
А) ОПШТИ ДЕО ПРОГРАМА
A1) НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1. Закони, правилници, уредбе из области из које кандидат полаже стручни испит:
начин доношења прописа из области заштите од пожара; спровођење прописа из области заштите од пожара; права, обавезе и одговорности субјеката заштите од пожара
(државни органи, органи аутономне покрајине, органи јединица локалне самоуправе,
привредна друштва, друга правна и физичка лица) према обавезама утврђеним Законом
о заштити од пожара и прописима донесеним на основу њега; садржај процене угрожености од пожара; начин израде и садржај плана заштите од пожара аутономне покрајне,
јединице локалне самоуправе и субјеката у првој и другој категорији; општи акти о заштити од пожара у правном лицу; начин упознавање запослених са мерама заштите од
пожара; врсте и начин вођења евиденција из подручја заштите од пожара у правном
лицу; надзор над спровођењем мера заштите од пожара; сврха и циљ инспекцијског прегледа у области заштите од пожара; овлашћења инспектора за заштиту од пожара приликом обављања инспекцијског надзора; казне због неспровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара; законски и подзаконски прописи којима су утврђени
прекршаји и кривична дела у области заштите од пожара; кривична дела против службене дужности и јавних овлашћења; прекршајна и кривична дела због прикривања и
непријављивања пожара и извршиоца пожара; кривична дела против уништавања и
прикривања трагова кривичних дела у вези са пожаром и експлозијом; кривична дела
због неисправности уређаја за заштиту; оснивање ватрогасних јединица;
2. Управни поступак: основна начела управног поступка; надлежност у управном
поступку; покретање управног поступка; доказивање у управном поступку; достављање;
рокови; решење у управном поступку; саставни делови решења; рок за издавање решења; жалба и поступање по жалби; коначно, извршно и правноснажно решење; трошкови
и ослобађање од трошкова;
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A2) Опасне материје, пожар и експлозија
1. Опасне материје: дефиниција опасних материја; класификација опасних материја;
основне карактеристике појединих класа опасних материја; превентивне мере при
поступању са опасним материјама; мере личне заштите приликом манипулације са опасним материјама; методологија и начин поступања у случају акцидента са опасном материјом.
2. Процеси горења: дефиниција горења; услови потребни за процес горења; дефиниција горивих и негоривих материја; температура паљења – пламиште; температура
самопаљења; температура кључања (Врелиште); потпуно и непотпуно горење; продукти
горења запаљивих и опасних материја; егзотермне и ендотермне реакције; оксидација.
3. Пожари: дефиниција пожара; основне особине пожара запаљивих чврстих материја; Основне особине пожара запаљивих течних материја; Основне особине пожара
запаљивих гасовитих материја; Основне особине пожара запаљивих метала; Класификација пожара према класи гориве материје: Подела пожара према величини, времену
избијања и месту; Стандардна пожарна крива оптерећења; Пратеће појаве пожара
топлота и продукти сагоревања.
4. Експлозивна атмосфера: дефиниција; услови за стварање експлозивне атмосфере;
угрожен простор; неугрожен простор; извор опасности; издашност извора опасности;
класификација експлозивне атмосфере у зоне експлозивности - Зоне опасности; Зона
опасности 0; Зона опасности 1; Зона опасности 2; граница запаљивости – експлозивности; Доња граница експлозивности – ДГЕ; Горња граница експлозивности ГГЕ; сиромашна смеша; засићена смеша; вентилација у функцији смањења степена експлозивности атмосфере. Експлозивне прашине.
5. Експлозија: дефиниција експлозије; услови за појаву експлозије; детонација као
вид експлозије; дефрагација као вид експлозије; експлозија ватрене лопте – „BLEVE”;
Зоне разарања; подела зона разарања-основне карактеристике; експлозије експлозивних гасова; експлозије експлозивних прашина.
6. Извори паљења – узрочник пожара: пренос топлоте са тела на тело; отворени
пламен; еклектична варница; електростатичко пражњење - као природна појава; статички електрицитет; механичка варница - удар два тела; самопаљење.
Б) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СА СТЕЧЕНИМ ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
Б1) ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
Б1. 1) Мере заштите од пожара у урбанизму
1. Урбанистички услови за изградњу објеката: локација објекатa-безбедност са
аспекта заштите од пожара и експлозија; приступне саобраћајнице; безбедан развод цевовода за запаљиве течности и гасове; водоснабдевање – хидрантска мрежа.
Б1. 2) Технолошке мере заштите од пожара
1. Технолошке мере заштите од пожара код објеката са пожарно осетљивим технологијама–опште мере: класификација објеката према угрожености од пожара; опште опасности од пожара; пожарне опасности и мере заштите по гранама индустрије; пожарно
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издвајање објеката; опремање објеката уређајима и инсталацијама за дојаву и гашење
пожара.
2. Технолошке мере заштите од пожара на објектима са запаљивим течностима: класификација запаљивих течности; одређивање локацијских услова за безбедан смештај
запаљивих течности; безбедоносна растојања објеката; издвајање објеката и делова објеката са запаљивим течностима у посебне пожарне секторе; опремање објеката уређајима
и инсталацијама за дојаву и гашење пожара.
3. Технолошке мере заштите од пожара на објектима са запаљивим гасовима: класификација запаљивих гасова; одређивање локацијских услова за безбедан смештај запаљивих гасова; безбедносна растојања објеката – зоне разарања; издвајање објеката и
делова објеката са запаљивим гасовима у посебне пожарне секторе; опремање објеката
уређајима и инсталацијама за дојаву и гашење пожара.
4. Технолошке мере заштите од пожара на објектима са експлозивним материјама:
класификација експлозивних материја; одређивање локацијских услова за безбедан
смештај експлозивних материја; безбедоносна растојања објеката; издвајање објеката и
делова објеката са експлозивним материјама у посебне пожарне секторе; опремање објеката уређајима и инсталацијама за дојаву и гашење пожара.
Б1. 3) Грађевинске мере заштите од пожара
1. Грађевинске мере заштите од пожара: класификација зграда према намени (јавни
објекти, стамбени објекти, индустријски објекти, складишта и високи објекти); пожарно
оптерећење објеката; класификација грађевинских елемената и конструкција према отпорности на пожара; класификација грађевинских материјала према горивости; одређивање степена отпорности објекта на пожара односно његових конструкцијских елемената; пожарни сектори - сврха и циљ; противпожарне препреке (хоризонталне и вертикалне); противпожарни зидови; пожарна безбедносна растојања; заштите грађевинских
конструктивних елемената од пожара; приступни путеви за ватрогасна возила: евакуација људи из објекта; хидрантска мрежа; грађевинске мере код опасних објеката експлозивни одушци, врсте конструкција; Исправе о усаглашености грађевинских елемената и конструкција; Начин испитивања грађевинских елемената. конструкција и материјала.
Б1. 4) Мере заштите од пожара на машинским инсталацијама
1. Мере заштите од пожара на машинским инсталацијама за манипулацију запаљивим течностима: конструкција и начин израде резервоара запаљивих течности; опремање резервоара заштитним уређајима (сигурносна арматура резервоара); конструкција и
начин израде цевовода запаљивих течности; опремање цевовода сигурносним арматурама; Заштита резервоара од пожара – стабилни системи за гашење; опремање резервоара системима за заштиту од загревања – системи за хлађење резервоара; претакалиште-системи за гашење пожара; сертификација инсталација и уређаја; испитивање инсталација, уређаја и конструкција објеката-резервоара.
2. Мере заштите од пожара на машинским инсталацијама за манипулацију запаљивим гасовима: конструкција и начин израде резервоара запаљивих гасова; опремање
резервоара заштитним уређајима (сигурносна арматура резервоара); конструкција и
начин израде цевовода запаљивих гасова; опремање цевовода сигурносним арматурама;
заштита резервоара од пожара – стабилни системи за гашење; опремање резервоара
системима за заштиту од загревања – системи за хлађење резервоара; претакалиште-
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системи за гашење пожара; сертификација инсталација и уређаја; испитивање инсталација, уређаја и конструкција објеката-резервоара.
3. Мере заштите од пожара на машинским инсталацијама система за вентилацију:
пројектовање и извођење природне вентилације објеката; пројектовање и извођење
принудне вентилације; пројектовање и извођење опште и локалне вентилације; пројектовање и извођење надгледане принудне вентилације; пројектовање и извођење контролисане принудне вентилације; климатизација; пројектовање и извођење система за
опрашивање; технолошка шема деловања система принудних вентилација; конструкција и начин израде вентилационих канала; опремање вентилационих канала уређајима за
спречавање ширења пожара (противпожарне клапне); вентилатори – конструкција и
извођење; вентилација просторија са експлозивном атмосфером; сертификација инсталација и уређаја; испитивање инсталација, уређаја и конструкција вентилационих
система.
4. Мере заштите од пожара при заваривању: стална места за заваривање; привремена места за заваривање; мере заштите од пожара на местима за заваривање; сигурносна
арматура - задржачи пламена; пројектовање и извођење инсталације за заваривање по
објекту; конструкција и сигурносни уређаји складишних боца са запаљивим гасовима за
заваривање; конструкција и сигурносни уређаји инсталације за развод запаљивим гасовима за заваривање; сертификација инсталација и уређаја; испитивање инсталација и
уређаја за заваривање.
5. Мере заштите од пожара при загревању објеката: начин загревања објекта; складишни простори и резервоари за гориво за загревање објеката; пожарно издвајање
котларнице; вентилација простора котларнице; опремање котларнице уређајима и
инсталацијама за гашење пожара.
Б1. 5) Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима
1. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у грађевинским
објектима: основни принципи поделе грађевинских објеката и опште карактеристика и
појам електроинсталација и опреме; класификација спољашњих утицаја, изолациони
материјали и електрични развод; електрични развод и границе пожарних сектора, електрична опрема и материјали од којих је направљена; основни принципи заштите од
електричног удара, заштите од топлотног дејства, заштите од прекомерне струје, заштите од напона додира и електромагнетних сметњи; сигурносни системи у објектима,
усмеравање кретања и евакуација, системи централног надзора и управљања као компонента заштите од пожара; основни принципи за избор и уградњу електричне опреме и
електричног развода, уземљење, заштитни проводници и заштитни проводници за
изједначење потенцијала; основни принципи заштите објекта од атмосферског пражњења; употреба електричне енергије, најчешће грешке као и евентуални начини настајања пожара, значај правилног одржавања.
2. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у електроенергетским постројењима: основни принципи поделе електроенергетских објеката на производне преносне и дистрибутивне објекте; кратак опис производних објеката са освртом
на врсте ризика; подела преносних система, основни концепт система и врсте ризика;
појам електродистрибутивних система и начин снабдевања објеката електричном енергијом, начини напајања.
3. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у објеката за производњу, промет и складиштење запаљивих течности и гасова: Специфичности које мо-
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ра испунити електрична опрема и електрични развод, појам и значај зона опасности,
појам статичког електрицитета и заштитне мере, заштита од атмосферског пражњења,
значај правилног и редовног одржавања;
4. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у објектима за
производњу, промет, коришћење и складиштење експлозива и експлозивних материја:
специфичности које мора испунити електрична опрема и електрични развод, појам статичког електрицитета и заштитне мере, заштита од атмосферског пражњења, значај
правилног и редовног одржавања.
5. Појам и значај техничких прописа за електринсталације: начин доношења, подела
надлежности, значај стандарда, појам и врсте исправа о усаглашености.
Б2) СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
1. Појам средстава за гашење пожара: дефиниција; подела средстава за гашење пожара према начину деловања и њихова основна својства.
2. Процес горења у пожару: услови за настанак пожара и механизам настанка пожара.
3. Начин деловања средстава за гашење пожара: хлађење гориве материје; одузимање кисеоника (гушење); антикаталитичко дејство.
4. Одабир средства за гашење пожара: начин одабира према класи пожара.
5. Вода као средство за гашење пожара: начин деловања воде при гашењу; опште особине воде; специфична топлота; топлота испаравања; могућност снижења тачке смрзавања, опасности у вези са смрзавањем воде; средство за квашење воде; могућност употребе воде за гашење у разним облицима; дејство воденог млаза на материје које се гасе
водом; врсте пожара који се гасе водом; начин деловања водене паре при гашењу пожара; пожари који се не гасе водом.
6. Пене као средство за гашење пожара: врсте пене (механичка, хемијска); екстрат за
пену, појам, врсте (протеинско, синтетичко); основне карактеристике пене (број упењавања, способност течења и клизања, изолациона способност, стабилност пене, постојаност на високим температурама, компатибилност пенила); средства и уређаји за добијање пене; основни захтеви за пену као средство за гашење; опасности при употреби; врсте
пожара који се гасе пеном; механичка пена–основне особине; подела механичке пене
према броју пенушања; тешка механичка пена; средња механичка пена; лака механичка
пена; хемијска пена - основне особине; пожари који се не гасе пеном; сертификат о квалитету пене; поступак испитивања пене.
7. Угљендиоксид као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине; начин
деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе угљендиоксидом; област примене; опасности при употреби у затвореним просторијама и начин заштите.
8. Прах за суво гашење пожара: основне особине праха; састав праха; својства која се
захтевају од праха; начин деловања праха; врсте пожара који се гасе прахом; област
примене; поступак испитивања праха; сертификат о квалитету.
9. Халони као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине Халона 1211 и
1301; опасности при употреби у затвореним просторијама и начин заштите; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе халонима; област примене; токсичност; сертификат о квалитету.
10. Аеросоли као средства за гашење пожара: основне особине аеросола; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе овим средством; област примене; опа-
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сности при употреби и начин заштите; примена у експлозивним атмосферама; сертификат о квалитету.
11. Инертни гасови као средства за гашење пожара: основне особине; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе; област примене; опасности при употреби и начин заштите; сертификат о квалитету.
12. Инерген као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе овим средством; област примене; опасности при употреби и начин заштите; сертификат о квалитету.
13. ФМ 200 као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе овим средством; област примене; опасности при употреби и начин заштите; токсичности; сертификат о квалитету.
14. Приручна средства за гашење пожара: песак; земља; разни прекривачи; начин
употребе и врсте пожара који се могу гасити овим средствима.
Б3) СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1. Стабилне инсталације за гашење пожара водом типа спринклер: функциона шема
деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; врсте спринклер инсталација: мокра, сува; врсте спринклер вентила; врсте спринклер млазница; спринклер инсталација високог притиска-водена магла; пројектовање и извођење инсталације; захтеви у
погледу функционисања инсталације и саставних делова инсталације у пожарунезависни извор напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и инсталације у
погледу заштите од пожара; испитивање исправности и функционалности стабиле
инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање
и испитивање стабилне инсталације.
2. Стабилне инсталације за гашење пожара водом, потапањем типа дренчер: функционална шема деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; врсте дренчер вентила; врсте млазница; пројектовање и извођење инсталације; захтеви у погледу
функционисања инсталације и саставних делова инсталације у пожару-независни извор
напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите
од пожара; испитивање исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
3. Стабилне инсталације за гашење пожара тешком, средњом и лаком пеном: функционална шема деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; врсте инсталација: за тешку, средњу и лаку пена; врсте млазница; пројектовање и извођење инсталације; захтеви у погледу функционисања инсталације и саставних делова инсталације у
пожару-независни извор напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и
инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање исправности и функционалности
стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за
одржавање и испитивање стабилне инсталације.
4. Стабилне инсталације за гашење пожара прахом: функционална шема деловања;
опис инсталације; саставни делови инсталације; пројектовање и извођење инсталације;
захтеви у погледу функционисања инсталације и саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање исправности и функционалности стабилне инсталације; периодичка испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
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5. Стабилне инсталације за гашење пожара угњен-диоксидом: функционална шема
деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; пројектовање и извођење
инсталације; захтеви у погледу функционисања инсталације и саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
6. Стабилне инсталације за гашење пожара халоном: функционална шема деловања;
опис инсталације; саставни делови инсталације; захтеви у погледу функционисања
инсталације и саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.;
сертификат квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара;
испитивање исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
7. Стабилне инсталације за гашење пожара пиротехнички генерисаним аеросолом:
функционална шема деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; пројектовање и извођење инсталације; захтеви у погледу функционисања инсталације и
саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.; сертификат
квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање
исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
8. Стабилне инсталације за гашење пожара инертним гасовима и другим гасовима:
функционална шема деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; пројектовање и извођење инсталације; захтеви у погледу функционисања инсталације и
саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.; сертификат
квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање
исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
9. Стабилне инсталације за дојаву пожара: функционална шема деловања; опис
инсталације; саставни делови инсталације; врсте јављача пожара; централе за дојаву
пожара; врсте аларма: пројектовање и извођење инсталације; захтеви у погледу функционисања инсталације и саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од
пожара; испитивање исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
10. Стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара: функционална
шема деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; врсте јављача гасова и
пара; калибрисање јављача: централе за детекцију гасова и пара; врсте аларма: пројектовање и извођење инсталације; захтеви у погледу функционисања инсталације и
саставних делова инсталације у пожару-независни извор напајања и др.; сертификат
квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање
исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
11. Инсталације, системи и уређаји за одвођење дима и топлоте: функционална шема
деловања; опис инсталације; саставни делови инсталације; врсте димних клапни; централе система за одимљавање; врсте аларма; пројектовање и извођење инсталације;
захтеви у погледу функционисања инсталације и саставних делова инсталације у пожа-
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ру-независни извор напајања и др.; сертификат квалитета саставних делова и инсталације у погледу заштите од пожара; испитивање исправности и функционалности стабилне инсталације; периодична испитивања стабилне инсталације; правна лица за одржавање и испитивање стабилне инсталације.
Б4) ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА
1. Стандардизација и типизација ватрогасне опреме: појам и потреба стандардизације и типизације ватрогасне опреме; подела ватрогасних справа и опреме;лична и заједничка опрема.
2. Лична заштитна опрема: радно-заштитна одећа и обућа; ватрогасни шлем; радни
опасач са секирицом; намена; конструкција; материјали израде; начини коришћења;
одржавање и испитивање.
3. Заједничка заштитна опрема: опрема за заштиту органа за дисање; заштитна
маска, изолациони апарати са компримираним ваздухом; изолациони апарати са компримираним кисеоником; цевни апарати, намена, конструкција, начин коришћења,
одржавање и испитивање.
4. Заштитна опрема од пламена и топлоте: одела за прилаз и одела за пролаз кроз
ватру; намена, материјали израде, ватроотпорност, начин коришћења и одржавања.
5. Опрема за заштиту од агресивних материја: врсте одела; материјали израде, начин
коришћења, намена и одржавање.
6. Апарати за гашење почетних пожара: ручни и превозни апарати; апарати за гашење прахом; угљен-диоксидом; халогеним угљоводоницима; водом; намена; конструкција; активирање, сервисирање и испитивање.
7. Справе и опрема за гашење водом: ватрогасна црева и прибор; спојнице; усисна
корпа; сабирница; разделница; млазнице; ублаживач реакције млаза; регулатор притиска; хидранти; хидрантски наставци и прибор; намена; материјал израде; конструкција;
одржавање; испитивање; „IFEX” системи за гашење.
8. Ватрогасне пумпе: подела ватрогасних пумпи; клипне; центрифугалне; једностепена, двостепена и вишестепена, паралелна и редна веза центрифугалних пумпи;
вакум уређај; редуктор; провера исправности; правилно постављање пумпе за црпљење
водом; релејно снабдевање водом.
9. Опрема за добијање воде из већих дубина: врсте пумпи; пумпе на електро погон;
хидропогон (турбинске пумпе) и дубокосркачи; намена, конструкција, начин рада и
одржавање.
10. Опрема за добијање и гашење пеном: мешачи пене; млазнице за пену; пеногенератори; намена, конструкција, начин коришћења и одржавање.
11. Справе за пењање: ватрогасне лестве; прислањаче; састављаче; кукаче; растегаче;
морнарске; механичке; намена, материјали израде, начин коришћења, одржавање и
испитивање.
12. Опрема за спасавање: отворена, затворена и спирална спусница; ускочница; ваздушни јастук; унакрсно уже; спасилачко уже; самоспасилац; опрема за спасавање из дубина; намена, конструкција, начин коришћења, одржавање и испитивање.
13. Опрема за техничке интервенције: хидрауличне маказе и разупирач; уређај за
термичко сечење; моторне тестере и брусилице; опрема и уређаји за дизање терета и
извлачење; ручни алати; намена; конструкција; начин коришћења и одржавање.
14. Опрема за опасне материје: опрема за сакупљање, претакање и прихват опасних
материја; опрема за заптивање; намена, конструкција, начин коришћења и одржавање.
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15. Електроопрема и опрема за осветљење: електричарски алат; ручне преносне
лампе; рефлектори; превозна опрема за расвету; електроагрегати; намена, конструкција,
начин коришћења и одржавање.
16. Опрема за одимљавање: уређаји и опрема за одимљавање на принципу потпритиска и натпритиска; намена, конструкција, начин постављања и руковања, одржавање.
17. Опрема за детекцију и дозиметрију: детектори; дозиметри; подела; намена, конструкција, начин рада и руковање.
18. Опрема за везу: преносне, ручне радио станице; колске радио станице; системи
радио веза; намена, конструкција, начин руковања и правилно одржавање.
19. Ватрогасна возила: подела; командно; навално; комбиновано; цистерне; аутомеханичке лестве; хидраулична зглобна платформа; возила за гашење прахом, возила за
гашење шумских пожара; возила за техничке интервенције; возила контејнерског типа;
остала возила; намена, техничке карактеристике и могућности; одржавање;
20. Опрема за гашење пожара из ваздуха: авиони; хеликоптери; опрема за гашење;
опрема за спасавање хеликоптером; типови летелица; намена, техничке карактеристике
и могућности.
21. Опрема за гашење пожара на води: ватрогасни брод; чамци; опрема за гашење и
спасавање; намена, техничке карактеристике и могућности.
Б5) ТАКТИКА ГАШЕЊА ПОЖАРА
1. Класификација и динамика пожара: класификација пожара; експлозија; границе
експлозивности; локализација и ликвидација пожара; основни параметри пожара;
влажност ваздуха; утицај ветра; продукти горења; кретање дима у пожару; угљенмоноксид.
2. Основна тактичка дејства: припрема интервенције; ток интервенције; завршетак
интервенције; комуникација и координација.
3. Тактичка примена средстава за гашење: тактичка примена водених млазева; пене;
праха; угљендиоксида и халона приликом гашења пожара.
4. Руковођење акцијом гашења и спашавања: одређивање тактичког наступа; избор
средства за гашење; доношење одлука; сектори рада; организовање пратећих служби;
сарадња са истражним органима; обезбеђење трагова настанка пожара; анализа догађаја.
5. Тактички наступи ватрогасних јединица: тактички наступи ватрогасног одељења,
вода, чете; одвојени, паралелни, серијски, релејни, комбиновани наступи; тактички
захвати; унутрашња, спољна, комбинована, фронтална, обухватна и концентрична навала.
6. Мере безбедности у току интервенције: улазак у просторију захваћену пожаром;
кретање кроз задимљени простор; висока температура; „flash over”; експлозија гасова и
прашина; опасности од рушења конструкција, степеништа, димњака; опасности од електричног удара.
7. Спасавање и евакуација: појам евакуације и спасавања; начин евакуације; опасности приликом спасавања и евакуације; заштита и евакуација угрожене имовине.
8. Постављање ватрогасне опреме: распоред ватрогасних возила; полагање потисних
црева; положај разделнице, сабирнице; снабдевање водом места пожара; рад навалне
групе.
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9. Гашење пожара у затвореном простору: гашење подрумских пожара, приземља,
спратовима, таванским просторима, крововима, димњака, високим објектима, објектима
у изградњи.
10. Гашење пожара на системима за пренос електричне енергије: гашење електроводова, трафо-станица, главних разводних ормана, разводне табле, мере заштите.
11. Гашење пожара на електро-постројењима: гашење уређаја под напоном, електричних локомотива, трамваја и тролејбуса.
12. Гашење пожара у индустрији: гашење пожара у хемијској, дрвној, текстилној, металопрерађивачкој индустрији, млиновима и силосима.
13. Гашење пожара у јавним објектима: гашење пожара у биоскопима, позориштима,
болницама, школама, маркетима, сајмовима, гаражама.
14. Гашење пожара на транспортним средствима: гашење пожара на аутомобилима,
камионима, аутобусима, авионима, композицији воза, у тунелима, на води.
15. Гашење пожара на отвореном простору: гашење шумских пожара, крмних усева,
пољопривредних газдинства, депонија смећа.
16. Гашење пожара експлозивних материја, запаљивих течности и гасова: гашење
пожара складишта експлозивних материја, муниције и војне опреме; надземних резервоара; пумпних станица запаљивих течности и гасова.
17. Гашење пожара материја које се тешко гасе: угаљ, гуме, слама, пластичне масе,
натријум, алуминијум, фосфор, сумпор, целулоид, калцијум-карбид.
18. Гашење пожара у отежаним условима: недостатак воде за гашење; гашење при
ниским температурама; гашење при јаком ветру; гашење пожара ноћу.
19. Контрола кретања дима при пожару: контрола кретања дима природним путем;
принудно проветравање објекта; одимљавање простора позитивним притиском са једним и више вентилатора.
20. Техничке интервенције: спасавање угрожених у саобраћајним удесима; спасавање из рушевина; спасавање из лифтова; спасавање из дубина; спасавање са леда; интервенције на води; испумпавање воде.
21. Интервенције са опасним материјама: тактичка дејства код хемијских удеса, киселине, ацетилен, амонијак, хлор, нафтни деривати, радио-активне материје, мере заштите и деконтаминација.
22. Тактичка и психолошка припрема ватрогасних јединица: форме и методе тактичке припреме, решавање тактичких задатака, оперативне карте гашења пожара, методика психо-физичке припреме припадника ватрогасних јединица, полигони за обуку,
анализе интервенција.
23. Антитерористичка заштита: појам, место и улога опасне материје и средства која
се користе у терористичким нападима; стандардна и импровизована средства; начин
иницирања експлозива; објекти напада; противпожарна дежурства; поступак у случају
дојаве о подметању; увиђај након експлозија диверзантског средства.
в) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРОГРАМ ЗА ЛИЦА КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СА СТЕЧЕНИМ СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ
В1) ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
1. Технолошке мере заштите од пожара код објеката са пожарно осетљивим технологијама–опште мере: класификација објеката према угрожености од пожара; опште опасности од пожара; пожарне опасности и мере заштите по гранама индустрије; пожарно
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издвајање објеката; опремање објеката уређајима и инсталацијама за дојаву и гашење
пожара.
2. Грађевинске мере заштите од пожара: класификација зграда према намени (јавни
објекти, стамбени објекти, индустријски објекти, магацини и високи објекти); пожарно
оптерећење објеката; класификација грађевинских елемената и конструкција према отпорности на пожара; класификација грађевинских материјала према горивости; пожарни сектори - сврха и циљ; противпожарне препреке (хоризонталне и вертикалне); противпожарни зидови; пожарна безбедносна растојања; заштите грађевинских конструктивних елемената од пожара; приступни путеви за ватрогасна возила; евакуација људи
из објекта; хидрантска мрежа; грађевинске мере код опасних објеката - експлозивни
одушци, врсте конструкција.
3. Мере заштите од пожара на машинским инсталацијама за манипулацију запаљивим течностима: конструкција резервоара запаљивих течности; опремање резервоара
заштитним уређајима (сигурносна арматура резервоара); конструкција цевовода запаљивих течности; опремање цевовода сигурносним арматурама; заштита резервоара од
пожара – стабилни системи за гашење; опремање резервоара системима за заштиту од
загревања – системи за хлађење резервоара; претакалиште - системи за гашење пожара;
редовна испитивање инсталација и опреме (сигурносне арматуре) резервоара.
4. Мере заштите од пожара на машинским инсталацијама за манипулацију запаљивим гасовима: конструкција и начин израде резервоара запаљивих гасова; опремање
резервоара заштитним уређајима (сигурносна арматура резервоара); конструкција и
начин израде цевовода запаљивих гасова; опремање цевовода сигурносним арматурама;
заштита резервоара од пожара – стабилни системи за гашење; опремање резервоара
системима за заштиту од загревања – системи за хлађење резервоара; претакалиштесистеми за гашење пожара; редовно испитивање инсталација, уређаја и конструкција
објеката-резервоара.
5. Мере заштите од пожара на машинским системима за вентилацију: извођење
природне вентилације објеката; извођење принудне вентилације; извођење опште и локалне вентилације; извођење надгледане принудне вентилације; извођење контролисане принудне вентилације; извођење система за опрашивање; технолошка шема деловања система принудних вентилација; конструкција и начин израде вентилационих канала; опремање вентилационих канала уређајима за спречавање ширења пожара (противпожарне клапне); вентилатори – конструкција и извођење; климатизација; вентилација
просторија са експлозивном атмосфером; редовно испитивање инсталација и уређаја
вентилационих система.
6. Мере заштите од пожара при заваривању: уређење сталних места за заваривање;
уређење привремених места за заваривање; мере заштите од пожара на местима за заваривање; сигурносна арматура- задржачи пламена; извођење инсталације за заваривање
по објекту; конструкција и сигурносни уређаји складишних боце са запаљивим гасовима
за заваривање; конструкција и сигурносни уређаји инсталације за развод запаљивим
гасовима за заваривање; редовно испитивање инсталација и уређаја за заваривање.
7. Мере заштите од пожара при загревању објеката: начин загревања објекта; складишни простори и резервоари за гориво за загревање објеката; пожарно издвајање
котларнице; вентилација простора котларнице; опремање котларнице уређајима и
инсталацијама за гашење пожара.
8. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у грађевинским
објектима: основни принципи поделе грађевинских објеката и опште карактеристика и
појам електроинсталација и опреме; класификација спољашњих утицаја, изолационо
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материјали и електрични развод; електрични развод и границе пожарних сектора; електрична опрема и материјали од којих је направљена; основни принципи заштите од
електричног удара; заштите од топлотног дејства; заштите од прекомерне струје; заштите од напона додира и електромагнетних сметњи; сигурносни системи у објектима;
усмеравање кретања и евакуација; системи централног надзора и управљања као компонента заштите од пожара; основни принципи за избор и уградњу електричне опреме и
електричног развода; уземљење; заштитни проводници и заштитни проводници за
изједначење потенцијала; основни принципи заштите објекта од атмосферског пражњења; употреба електричне енергије; најчешће грешке као и евентуални начини настајања пожара; значај правилног одржавања.
9. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у електроенергетским постројењима: основни принципи поделе електроенергетских објеката на производне преносне и дистрибутивне објекте; кратак опис производних објеката са освртом
на врсте ризика; подела преносних система; основни концепт система и врсте ризика;
појам електродистрибутивних система и начин снабдевања објеката електричном енергијом; начини напајања.
10. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у објеката за производњу, промет и складиштење запаљивих течности и гасова: специфичности које мора
испунити електрична опрема и електрични развод; појам и значај зона опасности; појам
статичког електрицитета и заштитне мере; заштита од атмосферског пражњења; значај
правилног и редовног одржавања.
11. Мере заштите од пожара на електроинсталацијама и уређајима у објеката за производњу, промет, коришћење и складиштење експлозива и експлозивних материја: специфичности које мора испунити електрична опрема и електрични развод; појам статичког електрицитета и заштитне мере; заштита од атмосферског пражњења; значај правилног и редовног одржавања.
В2) СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
1. Појам средстава за гашење пожара: дефиниција; подела средстава за гашење пожара према начину деловања и њихова основна својства.
2. Процес горења у пожару: услови за настанак пожара; механизам настанка пожара.
3. Начин деловања средстава за гашење пожара: хлађење гориве материје; одузимање кисеоника (гушење); антикаталитичко дејство.
4. Одабир средства за гашење пожара: начин одабира према класи пожара.
5. Вода као средство за гашење пожара: начин деловања воде при гашењу; опште особине воде; специфична топлота; топлота испаравања; могућност снижења тачке смрзавања, опасности у вези са смрзавањем воде; средство за квашење воде; могућност употребе воде за гашење у разним облицима; дејство воденог млаза на материје које се гасе
водом; врсте пожара који се гасе водом; начин деловања водене паре при гашењу пожара; пожари који се не гасе водом.
6. Пене као средство за гашење пожара: врсте пене (механичка, хемијска); екстрат за
пену појам, врсте (протеинско, синтетичко); основне особине пене; средства и уређаји за
добијање пене; основни захтеви за пену као средство за гашење; опасности при употреби; врсте пожара који се гасе пеном; механичка пена – основне особине; подела механичке пене према броју пенушања; тешка механичка пена; средња механичка пена; лака
механичка пена; хемијска пена - основне особине; пожари који се не гасе пеном.
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7. Угљендиоксид као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине; начин
деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе угљен-диоксидом; област примене; опасности при употреби у затвореним просторијама и начин заштите.
8. Прах за суво гашење пожара: основне особине праха; састав; својства која се захтевају од праха; начин деловања праха; врсте пожара који се гасе прахом; област примене.
9. Халони као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине Халона 1211 и
1301; опасности при употреби у затвореним просторијама и начин заштите; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе халонима; област примене; токсичност.
10. Аеросоли као средства за гашење пожара: основне особине аеросола; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе овим средством; област примене; опасности при употреби и начин заштите.
11. Инертни гасови као средства за гашење пожара: основне особине; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе; област примене; опасности при употреби и начин заштите.
12. Инерген као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе овим средством; област примене; опасности при употреби и начин заштите; сертификат о квалитету.
13. ФМ 200 као средство за гашење пожара: физичко хемијске особине; начин деловања приликом гашења; врсте пожара који се гасе овим средством; област примене; опасности при употреби и начин заштите; токсичности.
14. Приручна средства за гашење пожара: песак; земља; разни прекривачи; начин
употребе и врсте пожара који се могу гасити овим средствима.
В3) ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА
1. Стандардизација и типизација ватрогасне опреме: појам и потреба стандардизације и типизације ватрогасне опреме, подела ватрогасних справа и опреме, лична и заједничка опрема.
2. Лична заштитна опрема: радно-заштитна одећа и обућа; ватрогасни шлем; радни
опасач са секирицом; намена, конструкција, материјали израде, начини коришћења,
одржавање и испитивање.
3. Заједничка заштитна опрема: опрема за заштиту органа за дисање; заштитна
маска; изолациони апарати са компримираним ваздухом; изолациони апарати са компримираним кисеоником; цевни апарати; намена, конструкција, начин коришћења,
одржавање и испитивање.
4. Заштитна опрема од пламена и топлоте: одела за прилаз и одела за пролаз кроз
ватру; намена; материјали израде; ватроотпорност; начин коришћења и одржавања.
5. Опрема за заштиту од агресивних материја: врсте одела; материјали израде; начин коришћења; намена; одржавање;
6. Апарати за гашење почетних пожара: ручни и превозни апарати; апарати за гашење прахом, угљендиоксидом, халогеним угљоводоницима, водом; намена, конструкција, активирање, сервисирање, испитивање.
7. Справе и опрема за гашење водом: ватрогасна црева и прибор; спојнице; усисна
корпа; сабирница; разделница; млазнице; ублаживач реакције млаза; регулатор притиска, хидрантни, хидрантски наставци и прибор; намена, материјал израде, конструкција,
одржавање, испитивање; „IFEX” системи за гашење.
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8. Ватрогасне пумпе: подела ватрогасних пумпи, клипне, центрифугалне; једностепена, двостепена и вишестепена; паралелна и редна веза центрифугалних пумпи;
вакум уређај; редуктор; провера исправности; правилно постављање пумпе за црпљење
водом; релејно снабдевање водом;
9. Опрема за добијање воде из већих дубина: врсте пумпи, пумпе на електро, хидропогон (турбинске пумпе) и дубокосркачи; намена, конструкција, начин рада, одржавање.
10. Опрема за добијање и гашење пеном: мешачи пене; млазнице за пену; пеногенератори; намена, конструкција, начин коришћења и одржавање.
11. Справе за пењање: ватрогасне лестве; прислањаче, састављаче; кукаче; растегаче;
морнарске; механичке; намена, материјали израде, начин коришћења, одржавање и
испитивање.
12. Опрема за спасавање: отворена, затворена и спирална спусница; ускочница; ваздушни јастук; унакрсно уже; спасилачко уже; самоспасилац; опрема за спасавање из дубина; намена, конструкција, начин коришћења, одржавање и испитивање.
13. Опрема за техничке интервенције: хидрауличне маказе и разупирач; уређај за
термичко сечење; моторне тестере и брусилице; опрема и уређаји за дизање терета и
извлачење; ручни алати; намена, конструкција, начин коришћења и одржавање.
14. Опрема за опасне материје: опрема за сакупљање, претакање и прихват опасних
материја; опрема за заптивање, намена, конструкција, начин коришћења, одржавање.
15. Електроопрема и опрема за осветљење: Електричарски алат; ручне преносне
лампе; рефлектори; превозна опрема за расвету; електроагрегати; намена, конструкција,
начин коришћења и одржавање.
16. Опрема за одимљавање: уређаји и опрема за одимљавање на принципу потпритиска и натпритиска; намена, конструкција, начин постављања и руковања; одржавање.
17. Опрема за детекцију и дозиметрију: детектори; дозиметри; подела, намена, конструкција, начин рада и руковање.
18. Опрема за везу: преносне, ручне радио станице; колске радио станице; системи
радио веза; намена, конструкција, начин руковања и правилно одржавање.
19. Ватрогасна возила: подела; командно; навално; комбиновано; цистерне; аутомеханичке лестве; хидраулична зглобна платформа; возила за гашење прахом; возила за
гашење шумских пожара; возила за техничке интервенције; возила контејнерског типа;
остала возила; намена, техничке карактеристике и могућности; одржавање.
20. Опрема за гашење пожара из ваздуха: авиони; хеликоптери; опрема за гашење;
опрема за спасавање хеликоптером; намена, типови летелица, техничке карактеристике
и могућности.
21. Опрема за гашење пожара на води: ватрогасни брод; чамци; опрема за гашење и
спасавање; намена; техничке карактеристике и могућности.
22. Стабилни системи за гашење пожара: стабилни системи за гашење пожара водом, пеном, прахом, угљендиоксидом, аеросилима и другим гасовима; аутоматски
системи за дојаву пожара.
В4) ТАКТИКА ГАШЕЊА ПОЖАРА
1. Класификација и динамика пожара: класификација пожара, експлозија; границе
експлозивности; локализација и ликвидација пожара; основни параметри пожара;
влажност ваздуха; утицај ветра; продукти горења; кретање дима у пожару; угљенмоноксид.
2. Основна тактичка дејства: припрема интервенције; ток интервенције; завршетак
интервенције; комуникација и координација.
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3. Тактичка примена средстава за гашење: тактичка примена водених млазева, пене,
праха, угљендиоксида и халона приликом гашења пожара.
4. Тактички наступи ватрогасних јединица: тактички наступи ватрогасног одељења,
вода, чете; одвојени, паралелни, серијски, релејни, комбиновани наступи; тактички
захвати; унутрашња, спољна, комбинована, фронтална, обухватна и концентрична навала.
5. Мере безбедности у току интервенције: улазак у просторију захваћену пожаром;
кретање кроз задимљени простор; висока температура; „flash over”; експлозија гасова и
прашина; опасности од рушења конструкција, степеништа, димњака; опасности од електричног удара.
6. Спасавање и евакуација: појам евакуације и спасавања; начин евакуације; опасности приликом спасавања и евакуације; заштита и евакуација угрожене имовине.
7. Постављање ватрогасне опреме: распоред ватрогасних возила; полагање потисних
црева; положај разделнице, сабирнице; снабдевање водом места пожара; рад навалне
групе.
8. Гашење пожара у затвореном простору: гашење подрумских пожара, приземља,
спратовима, таванским просторима, крововима, димњака, високим објектима, објектима
у изградњи.
9. Гашење пожара на системима за пренос електричне енергије: гашење електроводова, трафо-станица, главних разводних ормана, разводне табле, мере заштите.
10. Гашење пожара на електро-постројењима: гашење уређаја под напоном, електричних локомотива, трамваја и тролејбуса.
11. Гашење пожара у индустрији: гашење пожара у хемијској, дрвној, текстилној, металопрерађивачкој индустрији, млиновима и силосима.
12. Гашење пожара у јавним објектима: гашење пожара у биоскопима, позориштима,
болницама, школама, маркетима, сајмовима, гаражама.
13. Гашење пожара на транспортним средствима: Гашење пожара на аутомобилима,
камионима, аутобусима, композицији воза, у тунелима, на води и авионима.
14. Гашење пожара на отвореном простору: гашење шумских пожара; крмних усева;
пољопривредних газдинства и депонија смећа.
15. Гашење пожара експлозивних материја, запаљивих течности и гасова: гашење
пожара складишта експлозивних материја, муниције и војне опреме, надземних резервоара, пумпних станица, запаљивих течности и гасова.
16. Гашење пожара материја које се тешко гасе: угаљ, гуме, слама, пластичне масе,
натријум, алуминијум, фосфор, сумпор, целулоид, калцијум-карбид.
17. Гашење пожара у отежаним условима: недостатак воде за гашење; гашење при
ниским температурама; гашење при јаком ветру; гашење пожара ноћу.
18. Контрола кретања дима при пожару: контрола кретања дима природним путем;
принудно проветравање објекта; одимљавање простора позитивним притиском са једним и више вентилатора.
19. Техничке интервенције: спасавање угрожених у саобраћајним удесима; спасавање из рушевина; спасавање из лифтова; спасавање из дубина; спасавање са леда; интервенције на води; испумпавање воде.
20. Интервенције са опасним материјама: тактичка дејства код хемијских удеса, киселине, ацетилен, амонијак, хлор, нафтни деривати, радио-активне материје, мере заштите и деконтаминација.
21. Тактичка и психолошка припрема ватрогасних јединица: форме и методе тактичке припреме, решавање тактичких задатака, оперативне карте гашења пожара, мето-
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дика психо-физичке припреме припадника ватрогасних јединица, полигони за обуку,
анализе интервенција
22. Антитерористичка заштита: појам, место и улога опасне материје и средства која
се користе у терористичким нападима, стандардна и импровизована средства; начин
иницирања експлозива, објекти напада, противпожарна дежурства, поступак у слушају
дојаве о подметању, увиђај након експлозија диверзантског средства.
Г) ПРАКТИЧАН ДЕО ПОСЕБНЕ ОБУКЕ
Г1) ВАТРОГАСНЕ ВЕЖБЕ
1. Практичан рад са опремом за заштиту органа за дисање:
Рад са изолационим апаратима на компримирани ваздух, постављање маске и апарата у заштитни положај, рад са апаратом, скидање маске и апарата, одржавање и контрола, пуњење боца.
2. Практичан рад са заштитним оделима:
Рад са оделима за прилаз и пролаз кроз ватру и оделима за опасне материје, опремање, коришћење, распремање, одржавање и контрола.
3. Постављање ватрогасне опреме:
Постављање усисног вода, полагање потисних црева, развијање потисне пруге,
постављање сабирнице, разделнице, регулатора притиска, прелазних мостова, повески
за црево, извлачење црева преко фасаде, рад са цревом високог притиска, рад са 3, 5, 7 и
9 чланова посаде.
4. Школске вежбе са ватрогасном пумпом:
Основна школска вежба са једним, два и три млаза воде – III/1 (а).
5. Практичан рад са опремом за гашење водом:
Рад са свим врстама млазница, добијање разних облика млазева, рад са бацачима и
монитор млазницама на возилима, рад са напртњачом.
6. Практичан рад са опремом за гашење пеном:
Постављање и рад са међумешалицом, рад са млазницама за тешку и средњу пену,
рад са пеногенератором, практичан рад на гашењу пожара класе Б употребом пене.
7. Практичан рад са ватрогасним апаратима:
Практичан рад са ручним преносним и превозним апаратима за гашење прахом, угљендиоксидом и брентачом, рад на пуњењу, одржавању и испитивању, практичан рад на
гашењу пожара класе Б, брентачом и ручним апаратима.
8. Практичан рад са хидрантима:
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Рад са надземним, подземним и зидним хидрантима, снабдевање водом возила преко хидраната.
9. Практичан рад са уређајима и опремом за црпљење воде:
Практичан рад са моторним и електро пумпама, дубокосркачем и турбинском пумпом, релејно снабдевање водом.
10. Практичан рад са опремом за пењање и спасавање:
Практичан рад са пењачким ужетом, чворови и везови, рад са свим типовима ватрогасних лестава, спасавање отвореном и затвореном спусницом, ваздушним јастуком,
унакрсним ужетом, самоспасиоцем.
11. Тактичке вежбе гашења пожара:
Тактичка вежба гашења пожара на спрату, у подруму, на крову објекта, гашење аутомобила, рад са 3, 6 и 9 извршилаца.
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18. Правилник о условима које морају испуњавати правна лица регистрована за извођење посебне обуке за лица која раде на пословима
заштите од пожара
Службени гласник Републике Србије, бр. 92 од 5. децембра 2010, 86 од 18. новембра
2011.
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које морају испуњавати правна лица која изводе
посебну обуку из области заштите од пожара, односно посебну обуку за стручно оспособљавање лица која раде на пословима заштите од пожара (у даљем тексту: посебна
обука).
Члан 2.
Посебну обуку могу изводити правна лица која испуњавају посебне услове утврђене овим правилником и која су уписана у регистар правних лица која имају одобрење за
извођење посебне обуке.
Члан 3.
Правно лице које врши стручно оспособљавање мора испуњавати следеће посебне услове, односно мора имати:
1) правилник о организацији и условима рада;
2) наставни план који је усаглашен са правилником којим се уређује посебна обука
и полагање стручног испита из области заштите од пожара;
3) објекте, просторе и просторије за извођење наставе (учионице), као и просторије
за наставно особље и пријем кандидата, смештај опреме, литературе, школске документације, библиотеке, архиве и сл. – у власништву или у закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу који, у зависности од врсте обуке за коју се користе, испуњавају услове прописане овим правилником;
4) полигон – у власништву или у закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу који је, у зависности од врсте обуке за коју се користи, опремљен за
извођење практичне наставе;
5) одговарајућа средства (уређаји, справе, техничка и друга опрема) за одржавање
теоретског и практичног дела наставе – у власништву или у закупу, односно у трајном
коришћењу обезбеђеном по другом основу;
6) потребан број наставног и стручног особља одговарајућег нивоа и из одговарајућег образовно-научног поља и одговарајуће стручне области – неопходних за извођење
теоретске и практичне наставе.
Члан 4.
Правилник о организацији и систематизацији послова правних лица из члана 3.
став 1. тачка 1. овог правилника мора садржати податке о:
1) организацији и обављању административно-техничких и стручних послова у вези
са организацијом оспособљавања;
2) стручном кадру правног лица за оспособљавање, (ниво стеченог образовања,
стручна област у којој је стечено образовање, радно искуство, доказ о оспособљености
предавача и предавача – демонстратора, послови које обављају предавачи, предавачи –
демонстратори);
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3) о лицу које је код послодавца у обавези да контролише да ли се предавачи и предавачи – демонстратори који обављају послове извођења наставе из наставних предмета
и наставе практичног дела посебне обуке придржавају важећих прописа и да ли наставу
изводе ефикасно и у складу са методичко-дидактичким начелима извођења наставе, да
ли се благовремено и квалитетно припремају за наставу и да ли ажурно воде евиденцију
у дневнику са прозивником, и да ли предавач – инструктор води рачуна о техничкој
исправности, чистоћи и уредности справа, опреме и уређаја за оспособљавање кандидата, као и о начину на који се контрола врши и начину документовања извршене контроле.
Уз правилник о организацији и систематизацији послова правно лице мора израдити и посебан прилог о условима рада, који мора да садржи податке о:
1) учионици (облик учионице, димензије, површина, потребан намештај за смештај
лица која раде на пословима заштите од пожара и наставних средстава);
2) канцеларијском простору (просторије, површина, намештај, ценовник свих услуга које правно лице за оспособљавање пружа и обавештење о радном времену);
3) полигону за практичну наставу (димензије, површина, опрема и др. )
4) уређајима, справама и опреми за оспособљавање (подаци о врсти, типу, моделу);
5) наставним средствима и помагалима, у складу са Програмом за оспособљавање.
Члан 5.
Наставни план треба да садржи податке о прописима, уџбеницима, литератури и
другим писаним актима који се користе у поступку извођења наставе из наставних
предмета и наставе практичног дела посебне обуке.
Члан 6.
За извођење посебне обуке правно лице мора имати:
1) објекте, просторе и просторије за извођење наставе (учионице), који морају испуњавати услове и стандарде утврђене прописима из области просвете;
2) канцеларијски простор (просторије за наставно особље и пријем лица која раде
на пословима заштите од пожара, односно за смештај опреме, литературе, школске документације, библиотеке, архиве и сл. ) који, у погледу услова и стандарда, морају испуњавати услове утврђене прописима из области просвете и који морају бити у истом
објекту у коме су и објекти, простори и просторије за извођење наставе или у њиховој
непосредној близини.
Члан 7.
Полигон за извођење практичнoг дела посебне обуке мора имати површину која
одговара карактеристикама ватрогасног возила и других материјално-техничких средстава којима се обезбеђује успешно извођење практичног дела наставе.
Члан 8.
За извођење наставе из наставних предмета правно лице мора имати минимум
наставних учила, средстава и помагала, и то:
1) прописе који уређују област заштите од пожара као и делатност оспособљавања
лица на пословима заштите од пожара;
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2) стручну литературу, засновану на Програму за оспособљавање и наставном плану
и прилагођену предавањима, у облику скрипти, приручника, књига или слично, која
остаје у власништву кандидата;
3) Наставна средства и помагала, и то:*
(1) справе и опрему за гашење: (спољашњи и унутрашњи хидрант са припадајућом
опремом, разделница троделна, млазнице, преносна моторна пумпа за гашење пожара,
ручни апарат за гашење пожара прахом „S-9”, ручни апарат за гашење пожара угљен
диоксидом „CО2-5”, ручни апарат за гашење пожара водом и ваздушном пеном (брентача), ручни апарат за гашење пожара водом – напртњача и др. ) ,*
(2) справе за пењање (ватрогасне лестве: лестве склапајуће, кукаче) ,*
(3) справе за спасавање (пењачко уже, самоспасилац) ,*
(4) комплет личне заштитне опреме,*
(5) заштитне справе и опрема – изолациони апарат (компримовани ваздух), одело
за заштиту од пламена, прибор за прву помоћ,*
(6) техничка опрема (развални алат – комплет) ,*
(7) опрема за осветљавање пожара,*
(8) демонстрациони панел са примерима стабилних система за дојаву и гашење пожара и за детекцију експлозивних гасова и пара и других заштитних уређаја, опреме и
инсталација које служе за спречавање избијања, ширења и гашења пожара са свим
саставним елементима, функционално повезаним и непреносивим (узорци: јављачи,
централа, уређаји сигнализације, напајање и др. ) ,*
(9) узорци електричних уређаја који су изведени у појединим врстама електричне
заштите и противексплозијске заштите,*
(10) ручне апарате за почетно гашење пожара разних величина (CО2, „S”, брентача,
напртњача и др. ) ,*
(11) средства за гашење пожара (пена, угљен диоксид, прах и др. ) ,*
(12) гориво,*
(13) цилиндричну посуду – пречника 1m и минималне висине 15 cm,*
(14) остала специфична материјално-техничка средства која се, у зависности од
врсте обуке која се изводи, користе сагласно посебном правилнику којим се утврђују
средства и опрема које обавезно користе службе заштите од пожара. *
Сва стручна и научна литература, као и изводи из прописа који се користе у току посебне
обуке морају бити засновани на важећим прописима из области заштите од пожара, а
наставна учила и помагала морају пратити развој система из те области.
*Службени гласник Републике Србије, број 86/2011
Члан 9.
Ради извођења теоретске наставе правно лице које врши стручно оспособљавање
мора имати у радном односу или на раду ван радног односа, по основу закљученог уговора за период који одговара најмање утврђеном периоду стручног оспособљавања, најмање једног предавача са стеченим високим образовањем на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године:
1) из научне, односно стручне области правне науке за предмет: Нормативно уређење заштите од пожара;
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2) из научне, односно стручне области технолошког инжењерства, хемијске науке
или друге одговарајуће области из поља Техничко-технолошких наука или поља Природно-математичких наука или области заштите од пожара за предмет: Опасне материје, пожар и експлозија;
3) из научне, односно стручне области грађевинског инжењерства, архитектуре,
машинског инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, технолошког
инжењерства или друге одговарајуће области из поља Техничко-технолошких наука за
предмет: Превентивна заштита од пожара;
4) из научне, односно стручне области машинског инжењерства, технолошког
инжењерства, хемијске науке или друге одговарајуће области из поља Техничкотехнолошких наука или области заштите од пожара за предмет: Средства за гашење пожара;
5) из научне, односно стручне области машинског инжењерства, електротехничког
и рачунарског инжењерства или друге одговарајуће области из поља Техничкотехнолошких наука за предмет: Стабилни системи заштите од пожара;
6) из научне, односно стручне области из поља Техничко-технолошких наука или
поља Природно-математичких наука или области заштите од пожара за предмете:
Ватрогасне справе и опрема и Тактика гашења пожара.
Изузетно од става 1. овог члана, предавачи из тачке 6) тог става, могу имати стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од три године из одговарајуће
области.
Ради извођења практичног дела посебне обуке правно лице које врши стручно оспособљавање, уз поштовање услова који су утврђени у ставу 1. овог члана за радно ангажовање
предавача за извођење теоретске наставе, мора имати најмање једног предавача – демонстратора за извођење радњи практичног дела посебне обуке, са стеченим средњим
образовањем или стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од три године из научне, односно стручне области из поља Техничко-технолошких наука
или из одговарајуће струке стечене у средњем образовању.
Предавачи и предавачи – демонстратори морају имати и најмање пет година радног
искуства на пословима заштите од пожара за чије обављање је као услов прописан положен стручни испит.
Члан 10.
Правно лице може отпочети са извођењем посебне обуке након што Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) утврди испуњеност посебних услова
прописаних овим правилником и након што то правно лице, на основу решења о утврђивању испуњености посебних услова, упише у Регистар правних лица која имају одобрење за извођење посебне обуке.
Утврђивање испуњености посебних услова прописаних овим правилником министарство врши на основу доказа које подноси правно лице.
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Регистар садржи следеће податке: број уписа у регистар, назив правног лица, статусни
облик, седиште, датум уписа у регистар, датум и разлоге за брисање из регистра.
Правно лице је дужно да обавести Министарство о датуму и времену почетка извођења
посебне обуке, најкасније на дан почетка извођења наставе.
О свим променама посебних услова прописаних овим правилником, а на основу чије
испуњености је правно лице стекло право да изводи посебну обуку, правно лице дужно је
да обавести Министарство најкасније у року од осам дана од дана промене услова.
Члан 11.
Правна лица која су, до дана ступања на снагу овог правилника, регистрована за извођење посебне обуке из области заштите од пожара дужна су да своју организацију и рад
ускладе са одредбама овог правилника – у року од годину дана од дана његовог ступања
на снагу.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број 01-11982/10-2
У Београду, 15. новембра 2010. године
Министар
унутрашњих послова,
Ивица Дачић, с. р.
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19. Правилник о начину израде и садржају Плана заштите од пожара
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију
Службени гласник Републике Србије, број 73 од 12. октобра 2010. године
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин израде и садржај Плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу
категорију угрожености од пожара.
План заштите од пожара, независно од доносиоца, садржи:
1) приказ постојећег стања заштите од пожара;
2) процену угрожености од пожара;
3) организацију заштите од пожара;
4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење стања заштите од пожара;
5) прорачун потребних финансијских средстава;
6) прописане прорачунске и графичке прилоге.
Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара у Плану заштите од пожара,
поред података из става 2. овог члана, ближе приказују и податкe о броју ватрогасаца,
техничкој опремљености и обучености ватрогасне јединице, односно организацији превентивних мера заштите од пожара, сталног дежурства и податке о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара.
Члан 2.
Процена угрожености од пожара, најзначајнији елемент Плана заштите од пожара,
представља поступак утврђивања нивоа угрожености од пожара или технолошке
експлозије и заштитних мера.
На основу процене угрожености од пожара одређују се мере за спречавање настанка и
ширења пожара (превентивне мере), као и мере за успешно гашење, које произлазе из
чињеничних специфичности предметног плана заштите од пожара.
Основни елементи процене угрожености од пожара јесу:
1) постојеће стање;
2) нумеричка анализа пожарне угрожености;
3) стручно мишљење о постојећем стању, организације службе заштите од пожара
као и професионалних ватрогасних јединица;
4) предлог мера у складу са прописима;
5) закључак;
6) графички прилози.
Члан 3.
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План заштите од пожара за подручје аутономне покрајине и локалне самоуправе
(општине и града) по својим деловима садржи:
1) Приказ постојећег стања који обухвата техничке описе са расположивим подацима, и то о:
(1) површини,
(2) броју становника,
(3) насељеним местима,
(4) правним лицима у привреди по гранама делатности,
(5) субјектима заштите од пожара, правним лицима у привреди, у погледу повећане
опасности за избијање и ширење пожара (правна лица прве и друге категорије угрожености од пожара),
(6) индустријским зонама,
(7) друмском и железничким саобраћајницама,
(8) туристичким насељима,
(9) електроенергетским објектима за производњу и пренос електричне енергије,
(10) локацијама на којима су ускладиштене веће количине запаљивих течности и
гасова, експлозивних материја и других опасних материја,
(11) објектима ватрогасних јединица,
(12) природним извориштима воде који се могу употребљивати за гашење пожара,
(13) насељима и деловима насеља у којима је изведена спољашња хидрантска мрежа за гашење пожара,
(14) грађевинским објектима у којима повремено или стално борави већи број лица
(школе, вртићи, јаслице, ђачки и студентски домови, домови пензионера, болнице,
спортски објекти, културно-уметнички и историјски објекти и сл. ),
(15) локацијама и грађевинским објектима који служе за дистрибуцију запаљивих
течности, гасова и других опасних материја,
(16) пољопривредним и шумским површинама са путевимa проходним за ватрогасна возила и ватрогасце,
(17) шумским површинама по врсти, старости, запаљивости и изграђености противпожарних путева и просека у шумама,
(18) насељима, квартовима, улицама или значајнијим грађевинским објектима који
су неприступачни за прилаз ватрогасним возилима,
(19) насељима, квартовима, улицама или значајнијим грађевинским објектима у којима нема довољно средстава за гашење пожара,
(20) система телефонских и радио веза употребљивих приликом гашења пожара и
организацију гашења,
(21) узроцима избијања и ширења евидентираних пожара током последњих 10 година;
2) Процену угрoжености од пожара која, поред основних елемената из члана 2. става. 3. овог правилника, садржи и стручну обраду података на бази чињеница о:
(1) макроподели на пожарне секторе и зоне уз оцену да ли они испуњавају прописане услове у погледу спречавања ширења пожара,
(2) густини изграђености унутар једне зоне уз оцену о постојећој физичкој структури грађевинских и других објеката с обзиром на могућности ширења пожара,
(3) спратности грађевинских објеката и приступачности саобраћајница и површина
у погледу могућности евакуације лица и гашења пожара,
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(4) старости грађевинских објеката и потенцијалним опасностима за избијање пожара,
(5) стању спроведености мера заштите од пожара у индустријским зонама и угрожавању грађевинских објеката изван индустријских зона,
(6) стању спроведености мера заштите од пожара за грађевинске објекте истих намена на одређеним подручјима,
(7) извориштима воде и хидрантској мрежи за гашење пожара,
(8) изведеним дистрибутивним центрима енергената,
(9) стању спроведених мера заштите од пожара на шумским и пољопривредним
површинама,
(10) броју ватрогасних јединица;
3) Организацију заштите од пожара која обухвата:
(1) начин на који је организована заштита од пожара за подручје аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (општине и града),
(2) начин на који ће се остварити комуникација са другим субјектима заштите од
пожара у случају потрeбе,
(3) средства потребна за комуникацију,
(4) начин укључивања комуналних предузећа, служби за снабдевање храном, служби за пружање прве помоћи, начин ангажовања посебних возила у акцији гашења,
(5) податке о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасних
јединица, односно организацији превентивних мера заштите од пожара, сталног дежурства и податке о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара за
подручје аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (општине и града);
4) Предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење заштите од пожара који обухвата:
(1) мере у организацији подручја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (општине и града) које могу утицати да се умањи ризик у погледу настанка пожара
и експлозија,
(2) техничке мере које се односе на подизање нивоа заштите од пожара за подручје
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (општине и града), чија обавезна
примена није утврђена законима и техничким прописима,
(3) мере заштите од пожара за подручје аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе (општине и града) које се морају реализовати, а које захтевају знатна финансијска средства која треба обезбедити посебним планирањем средстава,
(4) мере којима аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (општина и
град) планирају набавку посебне опреме, уређаја и средстава да би се систем заштите од
пожара унапредио и тиме смањио ризик,
(5) мере за санацију постојећег стања,
(6) мере унапређења које би се спроводиле на грађевинским објектима, деловима
грађевинских објеката и отвореном простору,
(7) предлоге за промену намене грађевинских објеката или простора,
(8) предлоге за изградњу нових извора и инсталација за снабдевање водом за гашење пожара,
(9) предлоге за оснивање нових јединица за гашење пожара,
(10) мере у вези са паљењем ватре и спаљивањем биљног отпада на отвореном простору,
(11) предлог за изградњу нових осматрачких места за откривање пожара на отвореним просторима,
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(12) предлог за измену или доградњу система везе.
5) Прорачун потребних финансијских средстава који обухвата:
(1) реално сагледавање финансијских елемената свих предложених техничких и
организационих мера уз сагласност органа аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе (општине и града) ,
(2) динамику извршења техничких и организационих мера за подручје аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе (општине и града) са планом финансијских
средстава за период од пет година,
6) Прорачунске и графичке прилоге којима се приказују:
(1) површина на коју се конкретан план односи,
(2) густина насељености и насељена места,
(3) зоне са субјектима заштите од пожара, правним лицима у привреди у погледу
повећане опасности за избијање и ширење пожара (правна лица прве и друге категорије
угрожености од пожара),
(4) индустријске зоне,
(5) важније друмске и железничке саобраћајнице,
(6) зоне са туристичким насељима,
(7) електроенергетски објекти за производњу и пренос електричне енергије,
(8) локације на којима су ускладиштене веће количине запаљивих течности и гасова, експлозивне материје и друге опасне материје,
(9) објекти ватрогасних јединица на територији аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе,
(10) природна изворишта воде која се могу употребљивати за гашење пожара,
(11) насеља и делови насеља у којима је изведена спољашња хидрантска мрежа за
гашење пожара,
(12) подручја или делова где се налазе грађевински објекти у којима повремено или
стално борави већи број лица (школе, вртићи, јаслице, ђачки и студентски домови, домови пензионера, болнице, спортски објекти, културно-уметнички и историјски објекти
и слично),
(13) подручја са локацијама и грађевинским објектима који служе за дистрибуцију
запаљивих течности, гасова и других опасних материја,
(14) подручја са пољопривредним и шумским површинама по врсти, старости, запаљивости и изграђености противпожарних путева и просека у шумама,
(15) подручја са насељима, квартовима, улицама или значајнијим грађевинским
објектима који су неприступачни за прилаз ватрогасним возилима,
(16) насеља, квартови, улице или значајнији грађевински објекти у којима нема довољно средстава за гашење пожара,
(17) легенда симбола и ознака према српским стандардима (SRPS).
План заштите од пожара за територију града Београда по својим деловима садржи:
1) Приказ постојећег стања који обухвата техничке описе са расположивим подацима, и то о:
(1) површини,
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(2) броју становника,
(3) подручјима стамбених, индустријских, туристичких, градских и сеоских насеља
те подручјима шумских и пољопривредних површина,
(4) грађевинским објектима у погледу опасности од избијања и ширења пожара који су обухваћени проценом угрожености,
(5) друмским и железничким саобраћајницама које пролазе преко подручја града
Београда уз означавање прикључака локалних саобраћајница,
(6) водоводној и хидрантској мрежи, гасоводу, нафтоводу и другим инсталацијама
за транспорт запаљивих и опасних материја,
(7) већим грађевинским објектима за ускладиштавање запаљивих, експлозивних и
гасовитих материја или других опасних материја,
(8) главним енергетским инсталација с њиховим вентилима,
(9) значајнијим грађевинским објеката у којима повремено или стално борави већи
број људи,
(10) објектима професионалних и индустријских ватрогасних јединица за гашење
пожара,
(11) местима на којима постоји стално ватрогасно дежурство,
(12) уређеним природним извориштима воде за гашење пожара,
(13) системима телефонских и радио-веза употребљивих у гашењу пожара,
(14) здравственим установама и болницама које би пружиле прву помоћ повређенима у гашењу пожара,
(15) шумским површинама и врстама биљног покривача уз изграђеност саобраћајница и пожарних просека,
(16) пољопривредним површинама и изграђености саобраћајница,
(17) броју пожара и врстама значајнијих грађевинских објеката и простора на којима су настајали пожари у последњих 10 година;
2) Процену угрожености од пожара, која поред основних елемената из члана 2. става. 3. овог правилника, треба да садржи и стручну обраду података на бази чињеница о:
(1) правилној изграђености и повезаности насеља, шумских и пољопривредних
површина у погледу услова за ширење пожара,
(2) изграђености саобраћајница за акцију гашења пожара,
(3) функционалност изграђене хидрантске мреже за гашење пожара,
(4) опасности од избијања пожара у грађевинским објектима где борави већи број
људи, индустријским, складишним и другим опасним грађевинским објектима и локацијама, односно просторима,
(5) опасностима од избијања пожара у одређеним шумским и пољопривредним
подручјима,
(6) опасностима при транспорту опасних материја и одређивању подручја на којима
се таква опасност очекује,
(7) опасностима на инсталацијама за дистрибуцију гаса и електричне енергије,
(8) опасностима које произилазе из старости грађевинских објеката, технологија
или инсталација за развод енергената,
(9) опасностима због неизграђености саобраћајница или њихове недовољне ширине за приступ и гашење пожара ватрогасним возилима,
(10) функционалности система веза за осматрање и гашење пожара,
(11) бројности и оспособљености становништва за гашење пожара,
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(12) превозу људства за гашење пожара,
(13) делотворности здравствене заштите и исхране људства ангажованог на већим
пожарима,
(14) броју професионалних и добровољних ватрогасних јединица;
3) Организацију заштите од пожара која садржи:
(1) начин на који је организована заштита од пожара за територију града Београда,
(2) начин на који ће се остварити комуникација са другим субјектима заштите од
пожара у случају потребе,
(3) средства потребна за комуникацију,
(4) начин укључивања комуналних предузећа, служби за снабдевање храном, служби за пружање прве помоћи, начин ангажовања посебних возила у акцији гашења,
(5) податке о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасних
јединица, односно организацији превентивних мера заштите од пожара, сталног дежурства и подаци о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара за
територију града Београда;
4) Предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење заштите од пожара који обухвата:
(1) мере у организацији подручја града Београда које могу утицати да се умањи ризик у погледу настанка пожара и експлозија,
(2) техничке мере које се односе на подизање нивоа заштите од пожара за територију града Београда а да се њихова обавезна примена не захтева законима и техничком
регулативом,
(3) мере заштите од пожара за територију града Београда које се морају реализовати
а захтевају знатна финансијска средства које треба обезбедити посебним планирањем
средстава,
(4) мере којима град Београд планира набавку посебне опреме, уређаја и средстава
да би се систем заштите од пожара унапредио и тиме смањио ризик,
(5) мере за санацију постојећег стања,
(6) мере унапређења које би се спроводиле на грађевинским објектима, грађевинским деловима и отвореном простору,
(7) изградњу нових извора и инсталација за снабдевање водом за гашење пожара,
(8) оснивање нових јединица за гашење пожара,
(9) мере у вези са паљењем ватре и спаљивањем биљног отпада на отвореном простору,
(10) изградњу нових осматрачких места за откривање пожара на отвореним просторима,
(11) измену или доградњу система везе;
5) Прорачун потребних финансијских средстава садржи:
(1) реално сагледавање финансијских елемената свих предложених техничких и
организационих мера уз сагласност органа града Београда,
(2) динамику извршења техничких и организационих мера за територију града Београда са планом финансијских средстава за период од пет година;
6) Прорачунске и графичке прилоге којима се приказују:
(1) површина и територија у надлежности града Београда,
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(2) број становника,
(3) подручја стамбених, индустријских, туристичких, градских и сеоских насеља те
подручја шумских и пољопривредних површина,
(4) подручја са грађевинским објектима у погледу опасности од избијања и ширења
пожара која су одређена проценом угрожености за подручје града,
(5) важније друмске и железничке саобраћајнице које пролазе преко територије
града Београда уз означавање прикључака локалних саобраћајница,
(6) водоводна и спољашња хидрантска мрежа, гасоводи, нафтоводи и друге инсталације за транспорт запаљивих и опасних материја са главним вентилима,
(7) делова града са већим грађевинским објектима за ускладиштавање запаљивих,
експлозивних и гасовитих материја или других опасних материја,
(8) главне електроенергетске инсталације,
(9) подручја са значајнијим грађевинским објектима у којима повремено или стално борави већи број људи,
(10) распоред објеката професионалних и индустријских ватрогасних јединица за
гашење пожара,
(11) места на којима постоји стално ватрогасно дежурство,
(12) уређена природна изворишта воде за гашење пожара,
(13) системи телефонске и радио-везе употребљивих у гашењу пожара,
(14) здравствене установе и болнице које би пружиле прву помоћ повређенима у
гашењу пожара,
(15) делови града са шумским површинама и врстама биљног покривача уз изграђеност саобраћајница и пожарних просека,
(16) делова града са пољопривредним површинама и изграђеним саобраћајницама,
(17) легенду симбола и ознака према српским стандардима (SRPS).
Под грађевинским објектом, у смислу овог правилника, подразумева се објект на одређеној локацији који се састоји од грађевинског дела и уграђене опреме који заједно чине
техничко-технолошку целину, а под пожарним сектором, подразумева се, основна просторна јединица дела грађевинског објекта, која се сматра самосталном у погледу
техничких и организационих мера заштите од пожара и која је одвојена од осталих делова грађевинског објекта конструкцијом отпорном на пожар.
Члан 4.
План заштите од пожара за субјекте у првој и другој категорији угрожености од пожара
по својим деловима садржи:
1) Приказ постојећег стања који обухвата следеће техничке податке са описима који
се односе на:
(1) површину објеката,
(2) број запослених,
(3) број и назив грађевинских и других објеката,
(4) врсту технологије по грађевинским и другим објектима,
(5) количину материја по производним и складишним грађевинским објектима,
(6) број запослених по грађевинским објектима,
(7) материје које се користе у технолошком процесу у погледу опасности за избијање
и ширење пожара,
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(8) складишта запаљивих течности, гасова и других опасних материја према количини и врсти,
(9) зоне опасности у погледу угрожености од настајања технолошке експлозије,
(10) места у технолошком процесу рангирана по вероватноћи избијање и ширења
пожара,
(11) поузданост система за грејање простора или припрему технолошке паре, воде
или другог медија у погледу опасности од избијање и ширење пожара,
(12) поузданост и предвиђено време експлоатације технолошког постројења и грађевинских објеката обзиром на опасности од избијања и ширења пожара,
(13) стање грађевинског објекта и изолационих материјала у погледу опасности од
избијање и ширење пожара,
(14) пожарне секторе грађевинских објеката,
(15) саобраћајнице за приступ ватрогасних возила,
(16) инсталације развода гасова, запаљивих течности, водовод, хидрантску мрежу за
гашење пожара и системе за детекцију, дојаву и гашење пожара,
(17) стање водоснабдевања,
(18) организацију службе заштите од пожара и удаљеност од најближих професионалних ватрогасних јединица,
(19) енергетске системе са главним вентилима,
(20) системе телефонских и радио веза,
(21) организацију службе физичко-техничке заштите,
(22) резервне изворе за снабдевање водом за гашење пожара,
(23) распоред и смештај опреме и средстава за гашење пожара,
(24) професионалне ватрогасне јединице и запослене који су стручно оспособљени
за гашење пожара,
(25) начин примања дојаве пожара,
(26) пожарно оптерећење сваког грађевинског објекта,
(27) стање службе за пружање прве помоћи повређенима приликом гашења пожара,
(28) регистроване пожаре са узроцима њиховог настајања у последњих 10 година;
2) Процену угрожености од пожара, која поред основних елемената из члана 2. став
3. овог правилника садржи и стручну обраду података на бази чињеница о:
(1) примењеним прописима и коришћеним методама,
(2) локацији (макро и микро), прилазним саобраћајницама и удаљености од професионалне ватрогасне јединице,
(3) намени грађевинског објекта, технолошком поступку и опасностима које произлазе из намене и технолошког поступка,
(4) начину евакуације и спасавању лица,
(5) конструкцији, конструктивним материјалима и отпорности конструкције у пожару,
(6) подели на пожарне секторе,
(7) врсти и количини запаљивих материја и прорачуну пожарног оптерећења,
(8) електричним инсталацијама и уређајима,
(9) сигурносним системима, уређајима за искључење струје, инсталацијама за детекцију и дојаву пожара, стабилним системима за гашење пожара, детекцију експлозивних гасова и пара и другим инсталацијама значајним за откривање и гашење пожара,
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(10) машинским инсталацијама,
(11) могућим врстама и изворима опасности за избијање и ширење пожара,
(12) снабдевању водом и хидрантској мрежи за гашење пожара,
(13) разврставању у категорију угрожености од пожара и од технолошке експлозије,
(14) количини и распореду опреме и средстава за гашење пожара,
(15) организацији службе заштите од пожара и организацији и опремљености
ватрогасне јединице,
(16) резултатима примењене нумеричке анализе;
3) Организацију заштите од пожара која обухвата:
(1) начин на који је организована заштита од пожара у субјекту заштите од пожара,
правном лицу,
(2) начин на који ће се остварити комуникација са другим субјектима заштите од
пожара у случају потребе,
(3) средства потребна за комуникацију,
(4) податке о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасне
јединице, односно службе за спровођење превентивних мера заштите од пожара, као и
податке о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожара и сталног
дежурства,
(5) начин поступања ватрогасних јединица и других учесника у акцији гашења пожара;
4) Предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење заштите од пожара који обухвата:
(1) мере у организацији делатности субјекта заштите од пожара, правног лица које
могу утицати да се умањи ризик у погледу настанка пожара и експлозија,
(2) техничке мере које се односе на подизање нивоа заштите од пожара, чија обавезна примена није утврђена законима и техничким прописима,
(3) мере заштите од пожара које се морају реализовати, а које захтевају знатна финансијска средства које субјекат заштите од пожара, правно лице треба да обезбеди посебним планирањем средстава,
(4) мере којима се планира набавка посебне опреме, уређаја и средстава да би се
систем заштите од пожара у субјекту заштите од пожара, правном лицу унапредио и тиме смањио ризик,
(5) мере за санацију постојећег стања,
(6) мере унапређења које би се спроводиле на грађевинским објектима, грађевинским деловима и отвореном простору,
(7) изградњу нових извора и инсталација за снабдевање водом за гашење пожара,
(8) мере у вези са паљењем ватре и спаљивањем биљног отпада на отвореном простору,
(9) мере за измену или доградњу система везе;
5) Прорачун потребних финансијских средстава који садржи:
(1) реално сагледавање финансијских елемената свих предложених техничких и
организационих мера уз сагласност субјекта заштите од пожара, правног лица,
(2) динамику извршења техничких и организационих мера са планом финансијских средстава за период од пет година;
6) Прорачунске и графичке прилоге којима се приказују:
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1252

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

(1) грађевински и други објекти са распоредом на ситуационом плану,
(2) интерне и спољне саобраћајнице као и платои и саобраћајница за кретање
ватрогасних возила,
(3) основе свих етажа објеката са уцртаним евакуационим путевима и назначеним
местима са системима за гашење и дојаву, назначеним поделама на пожарне секторе,
местима на којима се налазе врата отпорна на пожар, клапне, главни прекидачи, сигурносне светиљке, сигурносни извори електричне енергије, системи за одимљавање, наменом и ознаком просторија, ознаком етаже,
(4) изгледи фасада објекта када је то значајно за евакуацију,
(5) резервни извори за снабдевање водом за гашење пожара,
(6) распоред и смештај опреме и средстава за гашење пожара,
(7) распоред спољне и унутрашње хидрантске мреже,
(8) складишта запаљивих течности, гасова и других опасних материја по количини
и врсти,
(9) опасна места у погледу настајања технолошке експлозије, или експлозије смеше
запаљивих течности и гасова са ваздухом,
(10) технолошких места по вероватноћи за избијање и ширење пожара,
(11) системи за грејање простора или припрему технолошке паре, воде или другог
медија у погледу опасности за избијање и ширење пожара,
(12) правци и места развода гасова и запаљивих течности са главним вентилима,
(13) хидрантске мреже за гашење пожара
(14) простори који имају системе за детекцију, дојаву и гашење пожара,
(15) системи водоснабдевања,
(16) системи телефонских и радио веза,
(17) пожарно оптерећење по грађевинским објектима,
(18) путеви за ватрогасну интервенцију и начини интервенције,
(19) план комуникације учесника у гашењу пожара,
(20) легенда симбола и ознака према српским стандардима (SRPS).
Члан 5.
При изради плана заштите од пожара за подручје аутономне покрајне и локалне самоуправе (општине и града) и субјеката разврстаних у прву и другу категорију угрожености
од пожара, тим стручњака који израђује План заштите од пожара, може у оправданим
случајевима, за припадајућу врсту ватрогасне јединице, утврдити различиту врсту и количину опреме од оне која је прописана техничким прописима, а која је условљена специфичностима субјекта – правног лица или подручја.
Оправданост предложених промена потребно је посебно образложити.
У поступку давања сагласности на План заштите од пожара, Министарство унутрашњих
послова ће оценити оправданост утврђивања различите врсте или количине опреме од
прописане.
Члан 6.
За потребе израде Плана заштите од пожара, количина воде потребна за гашење пожара
у насељима у зависности од броја становника и рачунског броја истовремених пожара,
утврђена је посебним прописима чији је извод дат у Табели 1. која је одштампана уз овај
правилник и која чини његов саставни део.
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Ако је насеље подељено у зоне према изворима за снабдевање водом за гашење пожара
који нису међусобно повезани, рачунски број истовремених пожара и количина воде за
гашење пожара одређују се према броју становника који припадају одређеној зони.
Ако је површина на којој се налази индустријски или привредни објекат (грађевински објекти и простори) величине до 150 ha, рачуна се с једним пожаром, а ако је површина већа рачуна се с два истовремена пожара.
Члан 7.
План заштите од пожара и у оквиру њега процену угрожености, с обзиром на критеријуме дефинисане овим правилником, израђује привредно друштво или друго правно лице
које поседује овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара и овлашћења за
пројектовање посебних система заштите од пожара, односно тим стручњака са одговарајућим лиценцама.
Одговорна лица у аутономној покрајини, општини, граду, граду Београду и субјекту у
првој и другој категорији угрожености од пожара за чије се грађевинске објекте и просторе израђује план заштите од пожара и у оквиру њега процена угрожености, упознаће
одговорно лице за израду плана заштите од пожара и процене са свим расположивим
подацима и предузети мере за заштиту података.
Члан 8.
За израду планова заштите од пожара и процене угрожености примењују се српске норме и нумеричке методе, као и у свету прихваћене нумеричке методе (TRVB 100, Еуроаларм, Гретенер, DOW Индекс и сличне) које уређују ту област, у случају да се План заштите од пожара и процена угрожености не могу израдити применом само српских норми
и метода.
Методе из става 1. овога члана могу се користити искључиво за оне грађевинске објекте и
постројења на начин и како је то предвиђено самом методом и прихваћеном праксом.
Примена једне или више изабраних метода обавезна је у целини.
Члан 9.
Лица која учествују у изради плана заштите од пожара и процене угрожености имају
обавезу чувања као службене тајне податке који су на основу закона или општег акта
означени одговарајућим степеном тајности.
Члан 10.
План заштите од пожара и процена угрожености садрже и предлог мера чијим би се
спровођењем постигло економичније или на други начин повољније решење заштите од
пожара и експлозија за власника или корисника грађевинског објекта, а истовремено
задржао исти или постигао већи ниво заштите.
Предлог мера за побољшање стања заштите од пожара може да се односи на:
(1) санацију постојећег стања;
(2) унапређења које би се спроводиле на грађевинским објектима, грађевинским
деловима и отвореном простору;
(3) промену намене грађевинских објеката или простора;
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(4) извођење нових инсталација за гашење и дојаву пожара;
(5) изградњу нових извора и инсталација за снабдевање водом за гашење пожара;
(6) оснивање нових јединица за гашење пожара;
(7) паљење ватре и спаљивање биљног отпада на отвореном простору;
(8) изградњу нових осматрачких места за откривање пожара на отвореним просторима;
(9) измену или доградњу система везе.
Члан 11.
Мере заштите од пожара и технолошких експлозија које су произашле из Плана заштите
од пожара израђене за више технолошки или просторно међусобно повезаних грађевинских објеката, обавезне су за све њихове власнике и кориснике.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број 01-9882/10-3
У Београду, 27. септембра 2010. године
Министар
унутрашњих послова,
Ивица Дачић,с. р.
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20. Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и
нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите
Службени гласник Републике Србије, бр. 8/2013 од 25. 1. 2013. године
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин обучавања, наставни планови и програми обуке
и нормативи наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите.
Члан 2.
Курс је вид обуке којим се припадници цивилне заштите оспособљавају за задатке које
извршава специјализована јединица цивилне заштите.
Члан 3.
Семинар је вид обуке којим се припадници цивилне заштите оспособљавају за извршавање специфичних дужности у специјализованим јединицама цивилне заштите.
Члан 4.
Тренинг је вид обуке који се организује у циљу обнове и увежбавања стечених знања и
вештина појединаца или одређених делова специјализованих јединица цивилне заштите.
Члан 5.
Вежбе специјализованих јединица цивилне заштите, организују се у циљу увежбавања
јединица као целине и провере оспособљености јединица цивилне заштите за извршавање наменских задатака и увежбавање садејства са другим снагама и субјектима заштите и спасавања.
Члан 6.
Пробне мобилизације, као вид обуке специјализованих јединица цивилне заштите,
организују се у циљу увежбавања радњи и поступака предвиђених планом мобилизације
и изводе се по утврђеном плану - уз одговарајуће претходне припреме, а, изузетно, ако је
потрeбно проверити оспособљеност и приправност специјализоване јединице цивилне
заштите, по наредби руководиоца надлежне службе, могу бити изведене и без претходних припрема.
Члан 7.
Обучавање припадника цивилне заштите планира се у петогодишњим циклусима.
Тренинзи специјализованих јединица цивилне заштите планирају се и изводе сваке године. Тренинг се може организовати и ванредно, по уоченој потреби, за кондицирање
појединаца или одређених делова специјализованих јединица. Пре извођења вежбе
припадника цивилне заштите организује се тренинг као припрема за вежбу.
Вежбе јединица цивилне заштите изводе се најмање једном у петогодишњем циклусу.
Пробне мобилизације специјализованих јединица цивилне заштите организују се најмање једном у петогодишњем циклусу.
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Уколико је специјализована јединица цивилне заштите у току године ангажована на
спровођењу мера и задатака цивилне заштите, не позива се на планирану обуку, осим у
случају да је током тог ангажовања исказана неспремност за обављање наменских задатака.
Организовање и спровођење свих видова обуке специјализованих јединица цивилне
заштите и овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у Републици Србији врши се на основу годишњег плана обучавања, који израђује Национални тренинг центар за заштиту и спасавање, и који садржи основне елементе за
носиоце планирања и израду елабората, организацију, руковођење и реализацију
задатака у току обуке.
Јединице локалне самоуправе планирају обучавање повереника, јединица опште
намене и оспособљених правних лица од значаја за локалну самоуправу.
Привредна друштва и друга правна лица планирају обучавање повереника и јединица цивилне заштите које образују.
Члан 8.
За реализацију семинара, тренинга, вежби и пробних мобилизација израђује се посебан елаборат, који одобрава руководилац надлежне службе.
Елаборат за реализацију обуке кроз семинар или тренинг садржи следеће документа,
и то:
1) Решење за организовање семинара и тренинга;
2) План реализације обуке, који садржи следеће делове, и то:
(1) опште и специфичне циљеве обуке,
(2) наставне теме и наставна питања у вези са којима се врши обучавање,
(3) број часова (теоријска и практична обука) ,
(4) место и време извођења обуке,
(5) списак извођача обуке,
(6) списак полазника обуке и др. ,
(7) мере безбедности и здравља на раду,
(8) преглед наставних средстава за извођење обуке,
(9) преглед потребних финансијских средстава за извођење обуке;
3) Евалуација и анализа изведене обуке.
Елаборат за реализацију вежбе садржи следећа документа, и то:
1) Решење за извођење вежбе;
2) План реализације вежбе, који садржи, следеће делове, и то:
(1) план припрема за вежбу,
(2) наставне теме и наставна питања у вези са којима се врши обучавање,
(3) сценарио вежбе (листу главних догађаја и сцена) ,
(4) план извођења вежбе,
(5) преглед руководства вежбе, тима за контролу извођења вежбе,
(6) преглед учесника у вежбе,
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(7) план размештаја учесника вежбе,
(8) план информисања јавности о вежби,
(9) план мера безбедности и здравља на раду,
(10) план телекомуникационо-информационог обезбеђења,
(11) план логистичке подршке вежбе,
(12) план финансијског обезбеђења;
3) Евалуација и анализа вежбе.
Елаборат за реализацију пробне мобилизације садржи следећа документа, и то:
1) Решење за извођење пробне мобилизације;
2) План реализације пробне мобилизације, који садржи следеће делове, и то:
(1) план припрема за пробну мобилизацију,
(2) наставне теме и наставна питања у вези са којима се врши обучавање,
(3) план извођења пробне мобилизације,
(4) преглед руководства пробне мобилизације, тима за контролу извођења пробне
мобилизације,
(5) преглед учесника у пробној мобилизацији,
(6) план размештаја учесника,
(7) план информисања јавности,
(8) план мера безбедности и здравља на раду,
(9) план телекомуникационо-информационог обезбеђења,
(10) план логистичке подршке,
(11) план финансијског обезбеђења;
3) Евалуација и анализа пробне мобилизације.
Извештај о реализованој обуци у складу са одобреним елаборатом подноси се у року
од 15 дана од дана завршене обуке.
Члан 9.
Наставним планом утврђује се област, теме и број часова обучавања припадника цивилне заштите, а програмом се разрађују конкретна наставна питања, по темама из
наставног плана.
Наставни планови састоје се од општег и специјалистичког дела.
Општи део наставних планова је исти за све припаднике цивилне заштите.
Специјалистички део наставних планова за обуку припадника цивилне заштите разликује се по садржају и времену трајања, у зависности од задатака које ће припадници цивилне заштите обављати, односно од врсте јединице у којој су распоређени.
Обука припадника активне резерве у специјализованим јединицама цивилне заштите организује се у двоструком трајању у односу на фондове часова утврђене наставним плановима за обуку осталих припадника специјализованих јединица цивилне
заштите.
Члан 10.
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Наставни планови за обуку припадника цивилне заштите јесу:
1) Наставни план за обуку команди јединица за заштиту и спасавање;
2) Наставни план за обуку специјализованих јединица за заштиту од пожара;
3) Наставни план за обуку специјализованих јединица за спасавање на води и под
водом;
4) Наставни план курса за обуку специјализованих јединица за спасавање на неприступачним теренима;
5) Наставни план курса за обуку специјализованих јединица за пружање прве помоћи;
6) Наставни план за обуку специјализованих јединица за откривање и уништавање
неексплодираних убојних средстава (у даљем тексту: јединица за НУС);
7) Наставни план за обуку специјализованих јединица за радиолошко-хемијскобилошку заштиту (у даљем тексту: јединица за РХБ заштиту);
8) Наставни план за обуку специјализованих јединица за спасавање из рушевина;
9) Наставни план за обуку специјализованих јединица за осматрање;
10) Наставни план за обуку специјализованих јединица за узбуњивање;
11) Наставни план за обуку специјализованих јединица за телекомуникације;
12) Наставни план за обуку специјализованих јединица за збрињавање;
13) Наставни план за обуку повереника цивилне заштите.
Наставни планови, програми и нормативи наставних средстава за организовање обука припадника цивилне заштите (Прилог 1) одштампани су уз овај правилник и
чине његов саставни део.
Члан 11.
Курс за припаднике цивилне заштите састоји се од теоријског и практичног дела и
изводи по групама, до 30 полазника, а у случају обуке целе јединица, у складу са
формацијом јединице.
Члан 12.
Теоријски део обуке изводе предавачи - инструктори са стеченим високим образовањем на студијама првог (основне академске студије, основне струковне студије) или
другог степена (дипломске академске студије - master, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање три, односно четири године, и радним искуством од минимално три
године на пословима заштите и спасавања или лица са одговарајућом лиценцом за
извођење обуке у струци или области знања и вештина која одговара области из које
се изводи обука.
Практични део обуке изводе предавачи - инструктори са најмање средњом школском
спремом, са минимално пет година рада у струци или лице са одговарајућом лиценцом за извођење обуке у струци или области знања и вештина која одговара области
из које се изводи обука.
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Предавачи-инструктори могу бити полицијски службеници распоређени на радном
месту тренера-инструктора, полицијски службеници распоређени на другим радним
местима, као и стручњаци из предметне области обуке који нису запослени у министарству унутрашњих послова.
Члан 13.
Током извођења обуке, извођачи и полазници обуке дужни су да поступају у складу са
прописима и општим актима из области безбедности и здрављa на раду, а нарочито да
примењују мере превенције за спречавање настанка повреде или обољења и да користе
лична заштитна средства прописана материјалном формацијом јединице цивилне заштите.
Члан 14.
Провера знања организује се након завршетка курса.
Ако полазник оправдано или неоправдано изостане са обуке више од 10% часова предвиђених наставним планом, није стекао услове за излазак на испит провере знања.
Члан 15.
Испити се полажу усмено и путем провере практичног рада.
Испити се полажу пред испитном комисијом која се састоји од председника и два члана.
Председника, чланове испитне комисије и њихове заменике именује руководилац надлежне службе.
Члан 16.
Током испита води се Записник о испиту припадника цивилне заштите који садржи: име
и презиме полазника, састав чланова испитне комисије, датум полагања испита, испитна питања и оцену испитне комисије о успеху полазника и потпис председника и чланова испитне комисије.
Образац Записника о испиту припадника цивилне заштите (Образац 1) одштампан је уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 17.
Полазник се на испиту оцењује се оценом "положио" или "није положио".
Полазнику, кандидату за активну резерву поред оцене положио утврђује се и оцена
успешности.
Члан 18.
Полазник који није положио испит, може поново полагати испит, најраније петнаест
(15) дана, а најкасније шездесет (60) дана од дана претходног полагања.
Полазник може полагати испит највише два пута.
Полазник који не положи испит у другом покушају, упућује се на поновну обуку, у целости.
Члан 19.
Полазнику који положи испит издаје се Уверење о завршеној обуци припадника цивилне заштите, (Образац 2) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1260

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Број 01-6294/12-7
У Београду, 21. јануара 2013. године
Министар,
Ивица Дачић, с. р.
Прилог 1.
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И НОРМАТИВИ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ОБУКУ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. ОПШТИ ДЕО ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕГ ДЕЛА ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

1.

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

Систем заштите и спасавања. Место и улога ЦЗ, извори,
врсте и облици угрожавања људи и материјалних и културних добара

2

2

_

2.

Прва помоћ (самопомоћ и узајамна помоћ) формацијским и приручним средствима

2

1

1

3.

Гашење пожара употребом ватрогасне опреме и средстава (С - апарати, метларице и напртњаче)

2

1

1

4.

Употреба комплета личне заштитне опреме, средстава и
прибора за деконтаминацију и дезинфекцију воде

2

1

1

8

5

3

УКУПНО
Р. бр.
TEME

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОПШТЕГ ДЕЛА ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ

1.

Систем заштите и спасавања. Место и улога ЦЗ, извори, врсте и облици
угрожавања
људи
и
материјалних
и
културних
добара
Врсте и облици угрожавања људи, материјалних и културних добара и животне средине у
Републици
Србији,
односно
на
простору
где
живимо.
Опасности на које не утиче човек - сеизмолошке или литосферске, атмосферске или метеоролошке,
хидросферске
или
хидролошке
и
биосферске.
Опасности у којима учествује човек - удеси са катастрофалним последицама у производњи, складиштењу и транспорту, удеси у нуклеарној индустрији, велики пожари, паљевине и
експлозије, удеси у рудницима и велики саобраћајни удеси.
Опасности које човек намерно изазива и иницира су ратне опасности.
Изградња јединственог система заштите и спасава у Републици Србији у у складу са Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима, као и програмима, плановима и
другим документима који се односе на заштиту и спасавање и цивилну заштиту.
Систем заштите и спасавања као део система националне безбедности и интегрисани
облик управљања и организовања субјеката система заштите и спасавања на спровођењу
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превентивних и оперативних мера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и
добара
од
последица
елементарних
непогода
и
других
несрећа.
Улога и значај цивилне заштите. Елементи који чине ЦЗ: лична, узајамна и колективна
заштита, мере и задаци, повереници цивилне заштите и заменици повереника и јединице цивилне заштите, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за
заштиту и спасавање.

2.

Прва помоћ (самопомоћ и узајамна помоћ) формацијским и приручним
средствима
Грађа људског тела и могућност повређивања услед дејства елементарних непогода и др.
несрећа.
Значај брзог и правилног пружање прве помоћи за спасавање живота и спречавање погоршања стања повређеног. Указивање прве помоћи самом себи (самопомоћ) и другоме
(узајамна помоћ).
Основни задатак при пружању прве помоћи - заустављање крвављења и заштита ране од
даљег загађења. Покривамо ране стерилним јастучићем првог завоја. Употреба импровизованих завоја. Уместо газе рану можемо покрити чистим комадом платна, чаршава,
марамицом или пешкиром.
Повреде главе и врата. Опекотине. Повреде срца и крвних судова. Узроци и последице
повређивања крвних судова. Повреда екстремитета, прва помоћ и збрињавање повређених. Повреде меких делова екстремитета и повреде костију делова екстремитета. Повреде
деловањем ниске температуре (смрзотине) прва помоћ и збрињавање повређених.
Дављење у води, прва помоћ и збрињавање дављеника, узроци дављења у води, мере
спасавања, пружање прве помоћи збрињавање.
Реанимација (оживљавање). Реанимација уопште и у оквирима прве помоћи. Вештачко
дисање. Врсте вештачког дисања. Обнављање рада срца - знаци престанка срчаног рада.
Повреде експлозивним убојним средствима (повреде, фрагментације и друга секундарна
дејства) прва помоћ и организација збрињавања.
Психичке повреде (психо трауме), прва помоћ и збрињавање трауматизованих. Психичке
реакције у катастрофама.
Завој први индивидуални - методе привременог заустављања крвављења и употребе
завоја.
Употреба формацијских, приручних и месних средстава за пружање прве помоћи.

3.

Гашење пожара употребом ватрогасне опреме и средстава (С-апарати,
метларице и напртњаче)
Настанак пожара, узроци, начин гашења, последице и штете.
Средства за гашење пожара. Вода као средство за гашење пожара и њене особине.. Пена,
угљендиоксид, прах и халони као средства за гашење пожара. Приручна средства за гашење пожара (песак, земља, мокра ћебад, тканине, импровизоване метларице и разни
алати).
С-апарати, метларица и напртњача: намена, основни делови, опис и припрема за употребу, начин употребе, чување и одржавање и отклањање кварова.
Метларица - гашење пожара чврстих сагорљивих материја и ниског растирања.
Напртњача као апарат за гашење шумских пожара, као и за деконтаминацију оружја,
возила и слично.

4.

Употреба комплета личне заштитне опреме, средстава и прибора за деконтаминацију и дезинфекцију воде
Намена, основни делови, опис и припрема за употребу, начин употребе, чување и одржавање средстава прописаних у саставу комплета личне заштитне опреме:
Маска заштитна - (подешавање, употреба, замена цедила и др. - стављање маске другом
угроженом лицу)
Огртач заштитни - (употреба и слагање огртача)
Рукавице заштитне
Дозиметар лични (Дозиметар филм) - (Дозиметрија - очитавање примљене дозе зрачења)
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Прибор за деконтаминацију лични (ЛПД-М3) - садржај и начин употребе.
Завој први индивидуални - (обрађено у Т. 2. Прва помоћ формацијским и приручним
средствима).
Таблете "Пантоцит" за дезинфекцију воде - деконтаминација воде употребом таблета за
дезинфекцију (1 - 2 таблете на 1 литар контаминиране воде).
НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ОПШТИ ДЕО ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Р.
Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку
бр.

Количина
Ј. мере Ком.

1.

Информатичка учионица са опремом за обучавања команди за руковођење,
командовање и управљање у ванредним ситуацијама

1

2.

Специјализована учионица

1

3.

Наставни филм

компл.

пп

Ø.
3

Основна конфигурација рачунара

компл.

1

Ø.
4

Видеобим

ком.

1

Средства за рад и демонстрацију
1.

Завој први индивидуални

ком.

3/1

2.

Приручна средства за имобилизацију (дашчице, гране и сл. )

ком.

2/1

3.

Апарат ватрогасни типа С: С-12 (С-9, С-6)

ком.

10

4.

Апарат ватрогасни СО2-10

ком.

5

5.

Метларица

ком.

5

6.

Апарат ватрогасни ЛБ-25 напртњача

ком.

5

7.

Чакља ватрогасна

ком.

2

8.

Кофа (Кофа ватрогасна)

ком.

2

9.

Маска заштитна

ком.

2

10. Огртач заштитни

ком.

2

11.

пар

2

12. Дозиметар филм

ком.

2

13. Лични прибор за деконтаминацију (ЛПД М3)

ком.

2

14. Таблете "Пантоцит" за дезинф. воде (фиола)

ком.

2

Рукавице заштитне
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2. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО ОБУКЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
2. 1. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ КОМАНДИ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ КОМАНДИ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

1.

Организација и задаци цивилне заштите у заштити и спасавању људи и материјалних добара од елементарних непогода и других несрећа. Учешће цивилне заштите у заштити
и спасавању од последица елементарних непогода и других
несрећа.

1

1

-

2.

Ванредна ситуација и цивилна заштита. Мере и задаци
цивилне заштите. Штабови за ванредне ситуације, повереници и јединице цивилне заштите. Систем осматрања,
раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања.

1

1

-

3.

Извори (узроци), врсте и облици могућег угрожавања земље од елементарних непогода и других несрећа

1

1

-

4.

Координација активности заштите и спасавања са снагама
заштите и спасавања. Сарадња са штабовима за ванредне
ситуације и повереницима цивилне заштите, комуникација
и извештавање.

1

1

-

5.

Улога и задаци команданта и чланова задужене команде и
командира специјализованих јединица цивилне заштите

1

1

-

6.

Мобилизација јединица цивилне заштите

2

1

1

7.

Организација везе за потребе руковођења у акцијама специјализованих јединица цивилне заштите

2

1

1

8.

Планирање и организација места интервенције

1

1

-

9.

Вођење јединица-е у акцијама заштите и спасавања - руковођење и командовање

5

1

4

15

9

6

УКУПНО
Р.
бр.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ КОМАНДИ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ И
СПАСАВАЊЕ

1.

Организација и задаци цивилне заштите у заштити и спасавању људи и материјалних добара од елементарних непогода и других несрећа. Учешће цивилне
заштите у заштити и спасавању од последица елементарних непогода и других
несрећа.
Цивилна заштита у Закону о ванредним ситуацијама. Надлежности у области заштите и
спасавања, а посебно по питању цивилне заштите државних органа, аутономне покрајине и
јединица локалне самоуправе, привредних друштава и др. правних лица и грађана.
Појам улога и значај цивилне заштите као дела система заштите и спасавања. Уопште о цивилној заштити. Врсте заштите, мере и задаци цивилне заштите. Повереници цивилне заштите и јединице цивилне заштите.
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Врсте јединица цивилне заштите. Формирање, организација, попуна, опремање и оспособљавање.
Јединице опште намене. Врсте специјализованих јединица цивилне заштите.
Значај и статус јединица Црвеног крста Србије, Горске службе спасавања Србије и добровољних ватрогасних друштава.
Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања. Овлашћена и оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту
и спасавање.
Организација цивилне заштите одређене територије - средине у функцији процене угрожености потреба и интереса средине, материјалних, људских могућности, карактеристика насељеног места, индустријског развоја, инфраструктуре и др. фактора.
Попуна, материјално опремање, обучавање, оспособљавање, мобилизацију и активирање
цивилне заштите.
Планови заштите и спасавања, процена угрожености, димензионирање потребних снага и
организација цивилне заштите. Национални план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије. Процена угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа.
Припрема и спровођење мера и задатака ЦЗ. Ангажовање цивилне заштите на заштити,
спасавању и отклањању последица елементарних непогода и других несрећа.

2.

Ванредна ситуација и цивилна заштита. Мере и задаци цивилне заштите. Штабови за ванредне ситуације, повереници и јединице цивилне заштите. Систем
осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања.
Појам и проглашење ванредне ситуације. Подела и врсте елементарних непогода и других
несрећа. Значај предузимања мера и спровођења задатака цивилне заштите.
Образовање, улога и задаци штабова за ванредне ситуације. Штабови за ванредне ситуације
и њихова улога у координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама. Наређивање употребе снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Постављање повереника цивилне заштите и заменика повереника, улога и задаци. Руковођење јединицама цивилне заштите опште намене.
Врсте, значај, намена и задаци специјализованих јединице цивилне заштите. На основу чега
и ко образује специјализоване. Организација и начин употребе специјализованих јединица.
Формирање и попуна људством и средствима за рад. Обучавање и оспособљавање јединица
цивилне заштите. Употреба снага заштите и спасавања односно специјализованих јединица
цивилне заштите.
Намена, значај и организовање Система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и
узбуњивања за заштиту живота људи, животне средине, материјалних и културних добара.
Субјекти система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања. Значај, задаци и организација Службе 112 у Републици Србији.

3.

Извори (узроци), врсте и облици могућег угрожавања земље од елементарних
непогода и других несрећа
Преглед елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа,
последица тероризма, ратних и других већих несрећа којима је изложена Србија (као држава
у целини), односно одређена територија јединице локалне самоуправе.
Поделе елементарних непогода и других несрећа, појава - настанак елементарне непогоде и
др. несреће, учесталост и могуће последице.
Показатељи битнијих последица дејства елементарних непогода и др. несрећа на угрожавање живота и здравља људи, материјалних и културних добара и животне средине у Србији,
земљама у окружењу и у свету.
Посебан осврт на ратна дејства и последице по цивилно становништво.

4.

Координација активности заштите и спасавања са снагама заштите и спасавања. Сарадња са штабовима за ванредне ситуације и повереницима цивилне
заштите, комуникација и извештавање.
Улога штабова за ванредне ситуације у координацији и руковођење заштитом и спасавањем
у ванредним ситуацијама.
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије - усклађеност планова на свим нивоима.
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Доношење наређења о употреби снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, (на
бази узрочне везе могућих догађања, логичних последица, елемената система заштите и
спасавања и жељених ефеката предвиђених и предузетих - тактичких радњи на терену), са
посебним освртом на употребу јединица цивилне заштите.
Координација активности заштите и спасавања на свим нивоима.
Мобилизација и активирање цивилне заштите.
Непосредно руковођење снагама за заштиту и спасавање - специјализованим јединицама
цивилне заштите (снагама МУП-а) ангажованим у акцијама и операцијама.
Повереник цивилне заштите - руковођење јединицом цивилне заштите опште намене.
Начин одржавање везе између учесника ангажованим на заштити и спасавању. Средства за
одржавање везе и начин међусобне комуникације и извештавања о стању на терену, предузетим активностима, резултатима, проблемима и др. потребама.

5.

Улога и задаци команданта и чланова здружене команде и командира специјализованих јединица цивилне заштите
Стицање основа знања и умења за успешно руковођење јединицом цивилне заштите, односно њеним деловима и извршавању задатака током акције заштите и спасавања на угроженом и настрадалом подручју; (подразумева се пријем задатка надлежног штаба за ВС преко
надлежног органа МУП-а, проучавање задатка - наређења и издавање наређења - заповести
о употреби јединица или одређене јединице за извршавање конкретних задатака. Праћење и
координација рада јединице-а и стварање складног односа у функционисању јединице-а ЦЗ,
међусобна комуникација команде са подређеним јединицама и надређеним надлежним
органом МУП-а).
Организовање рада јединице, односно њених делова при извршавању задатака у акцијама
заштите и спасавања;
Указивање на значај и правовременост организације и предузимања мера и акција спасавања људи и материјалних добара, посебно у условима обимних разарања проузрокованих
елементарним непогодама и другим несрећама;
Упознавање припадника ове јединице (као самосталне личности, као личности у групи припадника јединице); и
Упознавање метода проверавања и оцењивања рада припадника јединице (од мобилизације
до анализе рада на ангажованом задатку појединца и јединице као целине).

6.

Мобилизација јединица цивилне заштите
Мобилизација и активирање цивилне заштите.
План мобилизације јединица цивилне заштите. Начелан садржај плана мобилизације. Појмови мобилизацијско место, мобилизацијско збориште, планско мобилисање људства и
материјалних средстава јединице цивилне заштите.
Врсте мобилизације. Наређивање мобилизације. Мобилизацијске вежбе и пробне мобилизације.
Употреба снага и средстава јединице локалне самоуправе, као и обезбеђење употребе снага и
средстава са другог дела територије Републике Србије.

7.

Организација везе за потребе руковођења у акцијама специјализованих јединица цивилне заштите
Руковођење у ванредним ситуацијама.
Непосредно руковођење снагама МУП-а тј. специјализованим јединицама ЦЗ на територији
на којој је проглашена ванредна ситуација.
Организација веза руковођења и командовања између надлежног органа МУП-а, заједничких команди специјализованих јединица и специјализованих јединица цивилне заштите на
терену.
Место и улога јединица за телекомуникације.
Савремена техничка средства телекомуникације. Радио релејне везе, радио везе, сигнална
средства везе, рачунарска техника и везе путем интернета. Жична и курирска веза.

8.

Планирање и организација места интервенције
Упознавање са доступним подацима о ванредном стању или ванредном догађају на угроженом подручју.
Припрема за одлазак јединица-е на место интервенције. Подаци о месту и обиму елементар-
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не непогоде и др. несреће и последицама по људе, материјална и културна добра и животну
средину.
Уопште о Плану употребе снага заштите и спасавања односно специјализованих јединица-е
ЦЗ.
У склопу планске делатности на терену се непрекидно прати и процењује безбедносно стање
на ширем простору интервенције. процењује се карактер земљишта, правци дејства, угроженост објеката, јачина и састав снага које се могу ангажовати да би се постигло оптимално
решење.
Организовање рада јединице, односно њених делова при извршавању задатака у акцијама
заштите и спасавања.
Рад јединице директно зависи од њене оспособљености (опремљености и обучености) за
извршавање наменских задатака у ванредној ситуацију, брзог схватања новонастале ситуације на терену и вештине командовања истом у циљу правилне употребе и реаговања на дату
ситуацију како би се постигло оптимално решење.

9.

Вођење јединица-е у акцијама заштите и спасавања - руковођење и командовање
Заједничке команде специјализованих јединица цивилне заштите. Лична и материјална
формација заједничких команди специјализованих јединица-е ЦЗ.
Руковођење мешовитим специјализованим јединицама и здруженим саставима специјализованих јединица цивилне заштите у елементарним непогодама и др. несрећама.
Хипотетички подаци о деловању ванредне ситуације на одређеној територији и предвиђено
место интервенције специјализованих јединица цивилне заштите МУП-а.
Избор, одређивање и уређење положаја командног места заједничке команде специјализованих јединица за руковођење јединицама у акцијама и операцијама заштите и спасавања
људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама на некој територији.
Командантско извиђање и командовање јединицама-ом на месту интервенције. Упознавање
са ситуацијом и планираним распоредом и задацима сваке јединице која се планира за
интервенцију на терену захваћеном елементарном непогодом и др. несрећом. Планирање
логистичке подршке ангажованим јединицама. Прецизирање и одређивање основних задатака о садејству међу ангажованим јединицама. Ситуација се прати на карти и на земљишту терену.
Командовање одређеном јединицом ЦЗ на терену у циљу поузданог извршења задатака
заштите и спасавања врши се брзо и крајње ауторитативно. На сваком нивоу руковођења
одлуке доноси командир или командант јединице. Претпостављени и потчињени опште
путем директиве, заповести, наређења и усмене команде.
Организовање система веза за потребе руковођења и командовања специјализованим јединицама у ванредној ситуацији.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ОБУКУ КОМАНДИ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
Р.
бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

1

2

Количина
Ј. мере

Ком.

3

4

1.

Шатор командни већи ШВК М20

ком.

1

2.

Преносни рачунар (за GIS и др. )

ком.

1

3.

GPS уређај преносни

ком.

2

4.

Фотоапарат дигитални

ком.

1

5.

Комплет прибора за вођење радних карата

компл.

8

6.

Средства за вођење радних карата

компл.

8
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7.

Прибор за писање и цртање и др. канцеларијски материјал

компл.

8

8.

Радио уређај УКТ ручни

ком.

2

9.

Радио уређај УКТ за возило

ком.

2

10.

Дозиметар командни

ком.

1

11.

Бусола

ком.

1

12.

Двоглед

ком.

1

13.

Мегафон

ком.

1

14.

Курвиметар

ком.

1

2. 2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Р.
бр.

ТЕМА

Наставних часова
Свега

Теориј. настава

Практ. настава

1.

Превентивне мере заштите од пожара

1

1

-

2.

Основи процеса горења

1

1

-

3.

Средства за гашење пожара

2

2

-

4.

Опрема за гашење пожара и спасавање

12

4

8

5.

Ватрогасна тактика

8

6

2

32

14

18

УКУПНО

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ПОЖАРА
Р. бр.
TEME

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

1.

Превентивне мере заштите од пожара
Појам превентивне заштите од пожара, област примене, узроци настајања пожара, откривање и дојава пожара, хидрантска мрежа, евакуациони путеви, начин и поступак вршења
инспекцијског надзора. Превентивно одржавање постојећих система и средстава за заштиту од пожара и експлозија.

2.

Основи процеса горења
Појам горења, услови за настанак горења, оксидант, горива материја, извор паљења,
експлозија, границе експлозивности, температура запаљивости, температура самопаљења, продукти горења, кретање дима у пожару.

3.

Средства за гашење пожара
Појам средства за гашење, услови које треба да задовоље средства за гашење, подела средстава, вода, пена, прах, угљен-диоксид, хемијска и приручна средства за гашење, особине,
механизам прекидања процеса горења, област примене, начини употребе.

4.

Опрема за гашење пожара и спасавање
Опрема за гашење водом, брентача, напртњача, хидранти, преносни и превозни апарати
за гашење прахом и угљен-диоксидом, приручна опрема, опрема за спасавање, практична
примена опреме за гашење пожара и спасавање.
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5.

Ватрогасна тактика
Дефиниција пожара, класификација пожара, дојављивање пожара, локализација и
ликвидација пожара, гашење пожара у затвореном простору, електро-инсталацијама,
гашење пожара на аутомобилу, гашење запаљивих течности, гашење шумских пожара,
мере безбедности и заштите, сарадња са другим службама, појам и начини евакуације и
спасавања, опасности приликом спасавања и евакуације, заштита и евакуација угрожене
имовине, спасавање и евакуација приликом хемијских удеса, техничких интервенција и
других ванредних догађаја.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
Р.
Бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

1.

Полигон (димензије минимум 60 m x 40 m) са спољном хидрантском
мрежом и бунаром

2.

Затворени простор за рад с изолационим апаратима

3.

Полигон за рад с моторним тестерама

4.

ватрогасни торањ с четири етаже

5.

Лабораторија за примењену хемију, горење и гашење

6.

Лабораторијска опрема и прибор

7.

Количина
Јед. мере

Ком.

комплет

1

Навално ватрогасно возило

ком.

1

8.

Возило за техничке интервенције

ком.

1

9.

Специјално возило за акциденте с опасним материјама

ком.

1

10.

Комплет

ком.

1

11.

Командно возило

ком.

1

12.

Опрема за извлачење возила

13.

Опрема за дизање терета

14.

Хидраулична опрема за сечење и развлачење

15.

комплет
1
комплет

1

Моторна тестера за дрво

ком.

2

16.

Моторна тестера за бетон и гвожђе

ком.

1

17.

Пеногенератор

ком.

1

18.

Средства за задимљавање

ком.

1

19.

Ужад пењачка

ком.

6

20.

Ускочни јастук ваздушни

ком.

1

21.

Спусница затворена

ком.

1

22.

Спусница спирална

ком.

1

23.

Лестве кукаче

ком.

2
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24.

Лестве састављаче

ком.

1

25.

Лестве растегаче дводелне

ком.

1

26.

Лестве растегаче троделне

ком.

1

27.

Лестве механичке

ком.

1

28.

Лестве морнарске

ком.

1

29.

Лестве прислањаче

ком.

2

30.

Опрема за заштиту органа за дисање

комплет

3

31.

Компресор за пуњење боца

ком.

1

32.

Торбица прве помоћи

комплет

1

33.

Торањ или ормар за сушење ватрогасних црева

ком.

1

34.

Лутке

ком.

2

35.

Прекривач негориви

ком.

4

36.

Јастуци за дизање терета ваздушни (ниског и високог притиска)

комплет

1

37.

Светиљке ручне акумулаторске ЕX – типа

ком.

8

39.

Црево усисно Ø 110 mm

ком.

8

40.

Црево потисно Ø 52 mm

ком.

24

41.

Црево потисно Ø 75 mm

ком.

16

42.

Хидрантски наставак "C" C/2C

ком.

1

43.

Хидрантски наставак "B" B/2B

ком.

1

44.

Међумешалица З-2

ком.

1

45.

Млазница за средњу пену МСП-2

ком.

1

46.

Млазница за тешку пену МТП-2

ком.

1

47.

Ублаживач реакције млаза

ком.

1

48.

Регулатор притиска

ком.

1

49.

Заштитно одело за прилаз ватри

ком.

2

50.

Заштитно одело за хемијске удесе

ком.

2

51.

Јастук ваздушни за заптивање канализационих отвора

комплет

1

52.

Универзални кључ

ком.

2

53.

Комплет опреме за заптивање

ком.

5

54.

Трака и чуњеви за обележавање простора

ком.

5

55.

Опрема за одвођење статичког електрицитета

комплет

1

56.

Средство за упијање разливених течности – абсорбенс

кg

5
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57.

Млазница универзална "C"

ком.

3

58.

Водена "штит" млазница

ком.

1

59.

Млазница "монсун"

ком.

1

60.

Млазница "B"

ком.

1

61.

Разделница троделна

ком.

2

62.

Носач ватрогасног црева

ком.

40

63.

Држач ватрогасног црева

ком.

20

64.

Подвезице за потисно црево

ком.

10+10

65.

Торбице са ужадима за усисни вод

ком.

4

66.

Спојка редуцир А/B

ком.

4

67.

Спојка редуцир B/C

ком.

4

68.

Опрема зидног хидранта

ком.

1

69.

Пенило

литар

100

70.

Ватрогасне спојке - стабилне и слепе

ком.

2

71.

Кључеви за хидрант подземни

ком.

2

72.

Кључеви за хидрант надземни

ком.

2

73.

Сабирница

ком.

2

74.

Корпа усисна

ком.

2

75.

Шлем ватрогасни са визиром

ком.

10

76.

Опасач ватрогасни са карабинером

ком.

10

78.

Пумпа моторна ватрогасна

ком.

1

79.

Пумпа за претакање опасних материја

ком.

1

80.

Пумпа - електрична дубинска

ком.

1

91.

Пумпа - турбо дубинска

ком.

1

82.

Пумпа потапајућа – електрична

ком.

1

83.

Апарат-и ватрогасни са сувим прахом преносни: S6, S9

ком.

2

84.

Апарат противпожарни CO2 од 5 kg и 10 kg

ком.

2

85.

Aпарат ватрогасни ВП15

ком.

3

86.

Aпарат ватрогасни са угљен диоксидом CO2 од 10 kg

ком.

1

87.

Заштитна маска са одговарајућим филтером

ком.

6

88.

Напртњача В-25

ком.

8

89.

Радиостаница - ручна преносна

ком.

4

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1271

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________
90.

Радиостаница – стационарна

ком.

1

91.

Комплет за личну РХБ заштиту

комплет

4

92.

Читач личног дозиметра

ком.

1

93.

Детектор хемијски

ком.

1

94.

Детектор радиолошки

ком.

1

95.

Алат електричара

комплет

1

96.

Алата и опреме механичара

комплет

1

2. 3. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА СПАСАВАЊЕ НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

1.

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

Карактеристике река, језера и других водених површина

1

1

-

2.

Ужад и везови ужадима и средства за спасавање на
води

4

1

3

3.

Пловила на рекама и језерима, ронилачка опрема и
средства везе

8

2

6

5.

Пловидба чамцима

4

1

3

6.

Сидрење чамаца

1

-

1

7.

Израда скелица од чамаца

4

1

3

8.

Спасавање од поплава и у поплавама и од других
елементарних непогода и других несрећа

7

1

6

9.

Прва помоћ и кардиално пулмонална реанимација
(КПР) и прва помоћ кисеоником

4

-

4

10.

Процедуре код извођења подводних радова

6

2

4

50

10

40

УКУПНО

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗA СПАСАВАЊЕ НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ

1.

Карактеристике река, језера и других водених површина
Основни облици појаве воде на земљи и њихове карактеристике.
Водени токови и мирујуће воде. Састав дна и обала, спрудова, острва и подводне стене. Објекти на воденим површинама (зидане обале, уставе, бране, мостови и друго), намене и карактеристике. Особености водених токова (потоци, реке, јазови, рукавци, канали, поврати, вирови и друго), њихове карактеристике и могући утицај на пловидбу, објекте на води, заобаљу и
објекте у речним долинама.
Утицај ширине, дубине и брзине река и мирујућих вода на кретање и прелажење преко водених површина. Заштита становништва и материјалних добара од великих вода, изливања и
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плављења земљишта и објеката.
Основни појмови о поплавама
Основни појмови о поплавама: узроци (обилне и дуготрајне падавине, нагло топљење снега,
нагомилавање леда на водотоцима, нагло топљење снега, нагомилавање леда на водотоцима
акумулације изазване одронима, пуцања брана и друго), непосредне опасности од поплавних
таласа (границе плавног подручја и обим плављења) и последица.
Евиденција и контрола плавих подручја, бујичних појасева и локација месних пловних средстава.
Врсте поплава (бујичне, тихе, заобалне) и њихове карактеристике
Режим одбране од поплава и организација заштите и спасавања, снаге и средства. Основни
поступци заштите од плављења: контрола нивоа вода и насипа на обалама, учвршћење
ослабљених насипа, спречавање процеђивања вода кроз насипе, стварање одбрамбених линија, одржавање, оправка, реконструкција и доградња заштитних насипа, израда "зечјих"
насипа, испумпавање процедних вода, затварање избоја подземних вода, растерећење и
ублажавање високих вода. Утицај ових елемената на рад јединица цивилне заштите, и могућности употребе пловних и других средстава за заштиту и спасавање људи и материјалних
добара од плављења.
Оријентација на рекама и језерима
Основни појмови о обалама, заобаљу, воденој површини и водотоку. Овострана и онострана
обала, десна и лева обала, узводно и низводно и други елементи оријентације на воденим
површинама (према сталној тачки на обали, према положају пловног објекта на води и према правцу водотока).
Основна средства за мерење на води и обали (метар, пантљичка мера, конопци, равњача и
подравњача, визирне значке, универзални крстови, пловак, сат, висак, чамац са прибором за
пловидбу, педомер, хидроспидометар, перископ, даљиномер и др. ): намена и практична
употреба при мерењу ширине, дубине и и брзине воде, профила обале и дна, нагиба земљишта и утврђивање састава дна.

2.

Ужад и везови ужадима и средства за спасавање на води
1. Приручна средства
2. Специјална средства
- средства за извлачење, или средства са којима се се делује са обале
- средства за одржавање на води, или средства са којима се делује у води
Ужад и везови ужадима
Кудељна и синтетичка ужад
Кудељна и синтетичка ужад: намена, врсте, особине, прорачун носивости, провера корисне
носивости, преглед, чување и транспорт. Импрегнација ужета. Мерење пречника ужета.
Карабин копче, распони, конопци, сидрена ужад и друга ужад: основни технички подаци и
намена.
Радње ужадима: утврђивање крајева ужета (анкерисање), израда чворова (за добацивање,
настављање и везивање) и везова (крстасти, дијагонални, четвртасти и округли).
Осигурање крајева ужета, маркирање средине и провера отпорности ужета на кидање.
Примена чворова и везова при утврђивању подупирача, осовина, котурова, карабинера и
лестава.
Жична ужад и ланци
Жична ужад и ланци: намена, особине, процена и прорачун носивости, преглед, провера
корисне носивости, чување и транспорт.
Радње жичаним ужадима и ланцима. Везивање крајева, обликовање ока и алке (спојнице),
избор котурача и рад са истим.
Средства за спасавање на тешко приступачним теренима и у хазардним срединама.

3.

Пловила на рекама и језерима, ронилачка опрема и средства везе
Пловила на рекама и језерима и ронилачка опрема
Врсте пловила
Врсте пловила: чамци, сплавови, дереглије и друго.
Основни појмови о чамцу: врсте, елементи, носивост и опрема (весло, веслокрак, чакља,
црпка котур и појас за спасавање, конопци, сидро и друго). Посада чамаца (бродар, веслач)
распоред посаде и других лица у чамцу и њихове дужности.
Ношење чамаца, спуштање на воду и улажење у чамац.
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Почетна пловидба чамцем: равнотежа у чамцу, дисциплина, узимање и остављање весала,
чакље и друге опреме и веслање у месту. Основне дужности посаде чамца.
Осетљива места на чамцу, заустављање продора воде чеповима, кудељом, опшивкама од гуме
и сл. Средства за самоспасавање из онеспособљеног чамца. Избацивање воде из чамца. Прекрцавање посаде и претовар терета из оштећеног пловила. Вуча оштећеног пловила.
Ронилачка опрема
Основни елементи ронилачке опреме и употреба (облачење и свлачење, кретање на суву и
води, улажење и искакање из чамца, роњење).
Средства везе и средства за комуникацију:
- радио-телефонска средства, телефон, сирена, мегафон, пиштаљка….

4.

Роњење, поступци спасавања угрожених и материјално техничка средства из
воде. Тактика и техника спасавања на води и под водом.
Роњење:
а) Појам, циљ и задатак
б) Основни елементи по којима се врши процена и реализује шема спасавања
Технике спасавања:
1. На води: хватови за спасавање, хватови за ослобађање
Спасавање код масовне несреће
2. Под водом: спасавање потонулог дављеника и спасавање повређеног рониоца
Средства за рад
Тактика и технике спасавања:
1. Процена и одлука
2. Основна тактичка правила
Технике: осматрања, транспорта, пливања и зарањања и др.

5.

Пловидба чамцима
Основне радње при пловидби чамцима: отискивање, правац пловидбе пловидба (веслањем,
тискањем, вучом, помоћу мотора) и пристајање.
Команде и пловидба чамцем: узводна и низводна пловидба, пловидба у правцу матице, окретање чамца, обилажење препрека на води. Веслање и кормиларење чамцем са парним и
непарним бројем чланова посаде (распоред и задаци). Пловидба чамцем: потискивањем и
вучом: услови, техника пловидбе и управљање чамцем. Пловидба моторним чамцем:
постављање мотора, покретање мотора, руковање мотором и управљање чамцем.
Рутинска пловидба чамцем. Укрцавање људи и терета, пловидба и искрцавање.
Мере безбедности при групној пловидби и улога чамаца за спасавање.
Пловидба ноћу: обележавање места пристајања, избор оријентира за одржавање правца
пловидбе и обележавање пловила. Дисциплина пловидбе и мере безбедности при пловидби.

6.

Сидрење чамаца
Начин сидрења чамаца на рекама и мирним водама различитих дубина и брзина. Средства
за сидрење. Положај чамаца и рада посаде при сидрењу. Постављање чамаца у жељени положај на води.

7.

Израда скелица од чамаца
Основни појмови о спрегнутим чамцима и скелицама од два и више чамаца: појам, носивост,
средства за израду и намена.
Опремање спрегнутих чамаца и скелица, утовар и истовар терета, равнотежа скелица и утврђивање терета.
Пловидба скелицама: правац пловидбе, положај скелице у односу на матицу и брзина пловидбе.
Уређење обале и пристаништа: елементи (пристан, приступна површина, прилазни пут,
елементи за везивање), намена, средства за израду, практична израда, укрцавање и искрцавање и везивање скелица за обалу.
Команде за превоз скелицом и поступак посаде и људи који се превозе. Рутинска пловидба са
скелицом. Мере безбедности при прилазу.

8.

Спасавање од поплава и у поплавама и од других елементарних непогода и других несрећа
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Спасавање од поплава и у поплавама
Спасавање људи, стоке и материјалних добара у поплавама. Приоритети у спасавању.
Начин спречавања продора воде кроз насипе, довоз материјала, израда "зечјих" насипа и
друго.
Израда пешачких стаза на ногарским, стојним, пловним (од дасака, облица и пловака) и
другим потпорама ради обезбеђења кретња у насељеном месту. Привезивање предмета лакших од воде. Снабдевање грађана храном, водом и другим потребама.
Спасавање од других елементарних непогода и других несрећа

9.

Прва помоћ и кардиално пулмонална реанимација (КПР) и прва помоћ кисеоником
Прва и медицинска помоћ
Узроци и процес дављења у води, прва помоћ и даљи поступак са дављеником.
Угроженост од дављења у води и општи значај ове угрожености. Узроци и процес дављења у
води. Спасавање по етапама и мере које се обавезно предузимају. Прва помоћ и даље мере
које треба предузимати при спасавању дављеника из воде (реанимација). Колико дуго треба
изводити мере реанимације.
Кардио пулмонална реанимација:
- Респираторни застој
- Срчани застој
Основни поступци КПР и њихов редослед
Прва помоћ кисеоником

10.

Процедуре код извођења подводних радова
Подводни радови
1. Појам циљ, задаци и значај
2. Организација и припрема за извођење задатка
3. Основна правила за спречавање незгоде
Процедуре код извођења подводних радова
Рад и начин извођења:
- подводног прегледа и инспекције
- подводне санације обала
- подводног ручног резања, разбијања и бушења бетона
- подводни ручни ископ материјала
- тражење и вађење потонулих пловила и предмета
- постављање анкера

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СПАСАВАЊЕ НА
ВОДИ И ПОД ВОДОМ
Р.
Бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

Количина
Јед. мере

Комада

1.

Полигон за рад на мирној и текућој води

2.

Возило и приколица за превоз људи и опреме

ком.

2

3.

Чамац са припадајућом опремом за спасавање на мирној води

ком.

1

4.

Чамац са припадајућом опремом за спасавање на текућој води

ком.

1

5.

Мотор ван бродски од најмање 13 kw [25 (HP) KS]

ком.

1

6.

Мотор ван бродски од најмање 13 kw [25 (HP) KS]

ком.

1

7.

Приколица за чамац

ком.

1

8.

Чизме гумене заштитне

пар

10
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9.

Чизме гумене – високе

пар

2

10.

Мегафон и двоглед

ком.

2

11.

Средства везе

ком.

4

12.

Торбица прве помоћи

комплет

1

13.

Комплет опреме и прибора за израду зечјег насипа

комплет

1

14.

Бацач ужета

ком.

1

15.

Алата столарско-тесарски

комплет

1

16.

Светиљка ручна акумулаторска

ком.

8

17.

Пумпа моторна муљна са комплетом црева

комплет

1

18.

Агрегат преносни до 5 kw

ком.

1

19.

Ужад радна

20.

Карабин копче са матицом

10

21.

Карабин копче без матица

10

22.

Чакље (4 m)

ком.

4

23.

Чакља телескопска

ком.

4

24.

Лутка величине особе (дрвена, пластична)

ком.

2

25.

Лампа рефлектор

ком.

2

26.

Наставни филм

27.

Схеме (по потреби)

комплет

1

28.

Комплет за личну РХБ заштиту

комплет

4

29.

Комплет за прву помоћ кисеоником

комплет

2

30.

Аутоматски дефибрилатор

комплет

2

31.

Термо покривач

комплет

10

31.

Сува ронилачка одела – трилуминат

комплет

6

32.

Сува ронилачка одела - пресовани неопрен

комплет

6

33.

Ронилачко одело - неопрен 7 mm

35.

Апарат ронилачки затвореног круга дисања

комплет

6

36.

Рукавице ронилачке

комплет

6

37.

Чарапе ронилачке

ком.

6

38.

Маска за роњење

ком.

6

39.

Маска за роњење за цело лице

ком.

6

40.

Дисаљка

ком.

6

6
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41.

Пераја радна

ком.

6

42.

Прслук-компензатор пловности

ком.

6

43.

Прслук-тактички спасилачки

ком.

6

44.

Компас ронилачки

ком.

6

45.

Појас са теговима ( 15 кг х 6)

ком.

6

46.

Сат ронилачки

ком.

6

47.

Торба за ронилачку опрему

ком.

12

48.

Падобран за дизање терета од 100 до 5000 kg

комплет

10

49.

Компресор преносни 200 бара - 200 l/мин.

ком.

1

50.

Сонар

ком.

1

51.

GPS уређај

ком.

3

51.

Фото апарат са кућиштем за подводно снимање

ком.

3

52.

Подводне лампе

комплет

6

53.

Ронилачки рачунар

комплет

6

54.

Ронилачки нож

комплет

6

55.

Комплет за подводну комуникацију - базне станице

комплет

3

2. 4. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ НА НЕПРИСТУПАЧНИМ ТЕРЕНИМА
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ
НА НЕПРИСТУПАЧНИМ ТЕРЕНИМА
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

1.

Уводно предавање:

1

1

0

2.

Спасилачка / индустријска опрема врсте и упознавање:

2

2

0

3.

Чворологија (реализација у више наставних часова у
току курса):

3

3

0

4.

Организација тима и тактике у вертикалним интервенцијама

1

1

0

5.

Опасности у пословима вертикалних интервенција

2

2

0

6.

Фактор пада / суспензион траума

2

2

0

7.

Системи котурача:

2

2

0

8.

Разлагање сила на осигуравалиштима

2

2

0

9.

Одржавање - складиштење опреме за вертикалне

1

1

0
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интервенције
10. Задуживање личне техничке опреме

1

0

1

11.

Осигуравалишта:

2

0

2

12.

Спуштање низ уже - Абзајл (понављање у неколико
радних дана)

10

0

10

13.

Пењање уз уже (понављање у току неколико радних
дана)

7

0

7

14.

Функционисање јединице - основни појмови организовања (формирање спасилачког тима од 3 - 4 члана)

2

0

2

15.

Техника функционисања пењачке / спасилачке навезе
по чврстим објектима (демонстрација инструктора)

2

0

2

10

0

10

10

0

10

4

1

3

64

17

47

16. Натеге ужади, коси гелендери, вертикална спуштања
17.

Технике спуштања у тачкама различитих висина - вертикална спуштања

18. Рад са алатима за сечење, рушење и бушење
УКУПНО

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ НА НЕПРИСТУПАЧНИМ ТЕРЕНИМА
Р.
НАЗИВ ТЕМЕ - САДРЖАЈ ГРАДИВА
бр.

1.

Уводно предавање:
Представљање предавача, упознавање са материјом, организацијом и начином заједничког
рада у будућем периоду, разговор и представљање полазника курса, упознавање са њиховим
претходним искуствима, склоностима, потенцијалним повредама и обољењима које би
могле бити препрека нормалном похађању наставе

2.

Спасилачка / индустријска опрема врсте и упознавање:
Општа опрема:
- Радно одело, ципеле, рукавице, наочаре, кацига, чеоне лампе, системи везе..
Основна техничка опрема:
- Синтетика: Ужад (врсте, карактеристике поделе), заштите за ужад, прусици, гуртне, појасеви, начин употребе и карактеристике, остала синтетичка опрема. Индустријски и спортски
стандарди, употреба у односу на окружење и услове.
- Метал: Карабинери врсте и карактеристике, дубле стоп десцендер, локер / лифт, ножна и
грудна пењалица, акомулаторска бушилица, индустријски болтови и плочице, куатропод, Т мобиле, котураче, носила (Више типова), као и основни делови опште опреме итд. Индустријски и спортски стандарди...

3.

Чворологија (реализација у више наставних часова у току курса):
- Врсте чворова: (осмица плетена, осмица дупла, лађарски чвор, чвор за настављање ужади
различите дебљине, прусихов чвор, чвор Енса), Када и у којим приликама се користе, карактеристике истих, носивост...

4.

Организација тима и тактике у вертикалним интервенција:
- Начин организације и састав тима (вођа тима, лекар, стручњак за НУС-ове, познавалац статичких конструкција и пројеката...
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- Подршка: Присуство РХБ јединице и службе Хитне помоћи, Формирање "чисте" зоне
интервенције, зона за припрему и зона за новинаре. Приступ валидним пројектима објекта и
информацијама потребним за безбеднију интервенцију.
- Безбедносне процедурe: процена безбедности, уласка у објекат, подела овлашћења и
одговорности, процена "прихватљивог" ризика у интервенцијама..

5.

Опасности у пословима вертикалних интервенција:
- Механичке, хемијске, електричне, опасности из природног и индустријског окружења
- Објективне опасности (зарушени објекти, смањена видљивост, електричне инсталације,
цурење гаса, НУС-ови, контаминиране средине.. )
- Субјективне опасности (лоша процена, нереалне амбиције, лоша организација, лоша припрема), субјективни и политички притисци на вођу тима и руководиоца целе операције

6.

Фактор пада / суспензион траума
Фактор пада:
- Основе, израчунавање фактора пада, примери израчунавања у навези и на пупчаницима
Суспензион траума:
- Узроци настанка, последице, превентивна деловања, поступак у случајевима настанка

7.

Системи котурача:
- Врсте, карактеристике, начин оптималне употребе, системи функционисања, однос сила од
1 на 1 до 1 према 5

8.

Разлагање сила на осигуравалиштима:
- Углови разлагања сила, прорачун (паралерограм сила), 2. и више тачака, правилно постављање осигуравалишта, примери из праксе..

9.

Одржавање - складиштење опреме за вертикалне интервенције:
- Правилно складиштење опреме: периодични и стални преглед, магацински листови
са свим релевантним подацима.
- Одржавање опреме: поступак контроле и прања ужади и са осталих металних делова
опреме.

10.

Задуживање личне техничке опреме:
- Задуживање личне техничке опреме: (појас горњи и доњи, кацига, грудна ја ножна
пењалица, прусих к 2 ком. + мали сигурносни (дубле стоп десендер)., Осмица, ХМС, карабинери са матицом к 2 ком., Обични карабинери к 3 ком. )
- Провера остале личне опреме: рукавице, радно одело, ципеле, наочаре.

11.

Осигуравалишта:
- Одабир правилних и сигурних сидришта за спуст са ужетом или извлачење повређених.
- Начин постављања сидришта, правац сила, процедуре и системи безбедности, људи и
опреме.
- Две и три тачке преноса сила, Додатно осигуравалиште, паралерограм сила, оптимални
углови, манипулисање осигуравалиштем. (табла и практичан рад)

12.

Спуштање низ уже - Абзајл (понављање у неколико радних дана):
- Дубле стоп десендер (касније са још једним осигурањем, локер / лифт), начин паковања и
распоред опреме на појас, постављање заштите за ужад...

13.

Пењање уз уже (понављање у току неколико радних дана):
- Правилно коришћење грудне и ножне пењалице... практичне вежбе на нагнутом терену и
превису.

14.

Функционисање јединице - основни појмови организовања (формирање спасилачког тима од 3 - 4 члана):
Функционисање јединице
- Основни појмови организовања (Формирање спасилачког тима од 3 - 4 члана)
- Одабир најповољнијег места за евакуацију (кров, тераса или прикладна канцеларија), безбедно кретање, безбедносне процедуре, обезбеђење зона интервенције на објекту, припрема
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за евакуацију (одабир осигуравалишта, правац евакуације, постављање куатропода, прорачун
сила, постављање заштите за опрему и ужад).
- Комуникација и функционисање рада на објекту, основе коришћења опреме.
15.

Техника функционисања пењачке / спасилачке навезе по чврстим објектима
(демонстрација инструктора):
- Начин извлачења опреме за спасилачке операције (жимарење, извлачење котурачама и сл.

16.

Натеге ужади, коси гелендери, вертикална спуштања:
Натега ужади између две тачке исте или различите висине.
- Извлачење тежих терета системом котурача или механичког винча.
- Правилно постављање и коришћење котурача у техникама спуштања повређеног, безбедносне процедуре, контрола брзине спуштања.

17.

Технике спуштања у тачкама различитих висина - вертикална спуштања:
Техника спуштања повређених у тачкама различите висине (спасилачки појас и носила)
Техника спуштања повређеног у носилима вертикално низ фасаду без пратиоца и хоризонтално са пратиоцем (опционо, у зависности од услова и конфигурације објекта)

18.

Рад са алатима за сечење, рушење и бушење:
Формацијски и други алати за сечење, рушење и бушење.
Намена, карактеристике, делови и њихове функције, руковања и одржавања.
Практичан рад на терену - објекту.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ДЕЛА ОБУКЕ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СПАСАВАЊЕ НА
НЕПРИСТУПАЧНИМ ТЕРЕНИМА
Р.
бр.

Количина
Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

Ø

Информатичка учионица са средствима и опремом за спасавање на неприступачним теренима

Ø. 1

Специјализована учионица

Ø. 2

Ј. мере

Ком.
1

ком.

1

Наставни филм

компл.

пп

Ø. 3

Основна конфигурација рачунара

компл.

1

Ø. 4

Видеобим

ком.

1

Δ1.
Ø. 5

Возила за извиђање и превоз људи и опреме

ком.

2

Δ2.
Ø. 6

Полигон за извођење наставе - (Специјализован полигон са заградама
решеткасте конструкције, полуукопаним и полуразрушеним зградама и
др. карактеристикама)

ком.

1

Лична опрема полазника
1.

Одело радно

ком.

1

2.

Рукавице

ком.

1

3.

Ципеле радне

ком.

1

4.

Наочаре радне

ком.

1
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5.

Појас доњи спасилачки

ком.

1

6.

Појас горњи спасилачки

ком.

1

7.

Кацига – шлем

ком.

1

8.

Аксел (или Лори)

ком.

1

9.

Д. С. десендер + матичњак ауто лок

ком.

1

10.

Локер

ком.

1

11.

Прусих 6 mm / 3 m

ком.

2

12.

Грудна пењалица

ком.

1

13.

Ножна пењалица са ножном траком и малим најлоном

ком.

1

14.

Карабинери са матицом

ком.

4

15.

Карабинери без матице

ком.

4

Заједничка опрема тима од 10 припадника
1.

Ужад статичка 100 m / 11 mm за натеге

ком.

2

2.

Ужад статичка 100 m / 9 mm за контролу брзине

ком.

1

3.

Ужад статичка 50 m / 11 mm за свакодневне вежбе

ком.

2

4.

Заштите за ужад

ком.

10

5.

Уже динамичко 50 m / 10,5 mm / симулација навезе

ком.

1

6.

Шлинге индустријске 120 - 150 cm / осигуравалишта

ком.

6

7.

Шлинге индустријске 60 - 80 cm / 4 за носила + 1 качење

ком.

5

8.

Сајла за осигуравалишта 120 - 150 cm

ком.

2

9.

Карабинери са матицом Д или ХМС за осигуравалишта

ком.

30

10.

Карабинери са матицом овал или ХМС за систем котурача

ком.

10

11.

Карабинери обични за ношење опреме / гарда чворове - жичани

ком.

20

12.

Комплети алпинистички за симулацију вођења навезе (са шлингама од
мин. 60 cm)

ком.

15

13.

Носила спасилачка крута индустријска

ком.

1

14.

Носила спасилачка мека за извлачење из уских простора (шахте, бунари
и сл. )

ком.

1

15.

Систем за фиксирање врата и главе (независан од носила)

ком.

2

16.

Плоча за разлагање силе велика (мин. 5 + 1)

ком.

2

17.

Плоча за разлагање сила, мала (3+1)

ком.

2

18.

Котураче мале за натеге

ком.

2

19.

Котураче велике или дупле за извлачење терета

ком.

2
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20.

Котурача тандем / дупла линијска

ком.

1

21.

Еdge roller / заштита за узе на ивицама

ком.

2

22.

Појас спасилачки троугласти

ком.

1

23.

T - mobile / осигуравалишта у затвореним просторима

ком.

1

24.

Quatropod (безбедно радно оптерећење 5 kN)

ком.

1

25.

Радио веза

ком.

6

26.

Шаторска крила за одлагање опреме и обезбеђење ивица

ком.

4

27.

Транспортне вреће за опрему / 140 l (лит. ) за ужад и кациге

ком.

2

28.

Транспортна врећа 40 - 50 l (лит. ) за металну опрему.

ком.

1

29.

Болтови грађевински са плочицама са кључем

ком.

20

Додатна опрема
1.

Уређај за подизање подизање терета са компресором

ком.

1

2.

Брусилица за гвожђе и бетон моторна

ком.

1

3.

Тестера за дрво моторна

ком.

1

4.

Бушилица пнеуматска са опремом

ком.

1

5.

Бушилица за бетон батеријска или бензинска

ком.

1

6.

Машина за штемање бетона ручна

ком.

1

7.

Маказе за сечење бетонског гвожђа

ком.

1

8.

Лестве 2-3 дела алуминијумске

ком.

1

9.

Кључ за навијање грађ. Анкера

ком.

1

2. 5. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ
ПРВЕ ПОМОЋИ
Р.
бр.

Наставних часова
ТЕМА

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

1.

Прва помоћ, њен значај, циљ и поступци прве помоћи

1

1

-

2.

Приступ повређеном и утврђивање стања и врсте повреда

2

1

1

3.

Средства за пружање прве помоћи

1

1

-

4.

Поступак са повређеним у бесвесном стању

1

-

1

5.

Оживљавање и методе оживљавања

3

1

2

6.

Крвављење и привремено заустављање крвављења

3

1

2
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7.

Ране, њихове карактеристике по узроку, локацији и дубини. Основни типови завијања.

2

1

1

8.

Нагло настала обољења и прва помоћ (коме, епилептични
напад, крвављења као последица болести, фебрилна стања, конвулзије, инфаркт срца, проливи и сл. )

1

1

-

9.

Повреде костију и зглобова и привремена имобилизација

4

1

3

10.

Основни принципи транспорта и неге током транспорта и
екипно увежбавање стечених знања

2

-

2

11.

Оштећења топлотом и хладноћом и прва помоћ

2

1

1

12.

Остале повреде и оштећења изазвана разним узроцима

2

1

1

24

10

14

УКУПНО

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

1.

Прва помоћ, њен значај, циљ и поступци прве помоћи
Појам прве помоћи; Место прве помоћи у ланцу спасавања живота; Одговорности особе која
пружа прве помоћ; Принципи којих се треба придржавати приликом пружања прве помоћи;
Етичка и законска основа пружања прве помоћи/p>

2.

Приступ повређеном и утврђивање стања и врсте повреда
Процена места несреће и мере безбедности спасиоца и повређеног; Специфичности поступка
на месту саобраћајне незгоде, приликом пожара, у несрећи изазваној електрицитетом, код
утапања и приликом других специфичних околности; Начин обавештавања хитних служби;
Први (примарни) преглед; Накнадни (секундарни) преглед; Процена симптома и знакова
повреда и болести у оквиру прве помоћи; Преглед "од главе до пете"; Брига о повређеном
након пружања помоћи и извештавање о примењеним мерама;

3.

Средства за пружање прве помоћи
Средства за збрињавање рана и начин њихове употребе (врсте завојног материјала, основни
принципи и технике завијања) Примена троугле мараме у првој помоћи; Средства за имобилизацију и могућности њихове импровизације;

4.

Поступак са повређеним у бесвесном стању
Појам бесвесног стања; Узроци настанка бесвесног стања; Начин процене свести повређеног;
Угроженост дисајног пута код особе без свести; Бочни положај за опоравак; Поступак са особом без свести када постоји сумња на повреду вратног дела кичме;

5.

Оживљавање и методе оживљавања
Мере основне животне потпоре у оквиру прве помоћи; Прва помоћ код наглог срчаног застоја; Место прве помоћи у ланцу преживљавања; Примена аутоматског спољашњег дефибрилатора

6.

Крвављење и привремено заустављање крвављења
Подела крварења: према врсти повређеног крвног суда, према месту истицања крви и према
количини изгубљене крви; Знаци и симптоми крварења; Природни механизми за заустављање крварења: Заустављање крварења у оквиру прве помоћи (привремене методе); Положај
особе у стању искрварености; Крварења из телесних отвора: крварење из уха, из носа, из уста,
вагинално крварење; Крварење из проширених вена;

7.

Ране, њихове карактеристике по узроку, локацији и дубини. Основни типови
завијања.
Врсте рана; Збрињавање рана на горњим и доњим екстремитетима, рана са станим телом,
ампутација, отворене ране грудног коша и отворене ране трбуха; Принципи збрињавања рана
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главе; Принципи збрињавања повреде ока; Краш повреда;

8.

Нагло настала обољења и прва помоћ
Поремећаји дисајног система: хипоксија, хипервентилација, круп, астматични напад, алергија, анафилактички напад; Поремећаји система за циркулацију: ангина пекторис, срчани удар
- инфаркт, шок изазван поремећајем срчане радње; Поремећаји система за варење: бол у
трбуху, пролив, мука, повраћање; Шећерна болест: хипер и хипогликемија; Поремећаји
функције нервног система: главобоља, несвестица, мождани удар, конвулзије, епи напад,
хистерични напад;

9.

Повреде костију и зглобова и привремена имобилизација
Врсте повреда коштано зглобног система: преломи, ишчашења и уганућа, повреде мишића и
тетива; Специфичности збрињавања: прелома костију носа и вилице, прелома кључне кости,
повреде рамена, прелома надлактице, повреде лакта, прелома подлактице, ручног зглоба и
шаке, прелома ребара, прелома карлице, прелома кука, повреда потколенице и повреде
скочног зглоба; поступак прве помоћи код повреде кичменог стуба;

10.

Основни принципи транспорта и неге током транспорта
Преношење и транспорт повређеног: процена ризика од померања; примери добре праксе
приликом померања и премештања повређеног; Принципи екипног рада и увежбавање стечених вештина;

11.

Оштећења топлотом и хладноћом и прва помоћ
Врсте опекотина (првог, другог и трећег степена; термалне, изазване електричном струјом,
хемијске опекотине; Опасности код опекотина; Процена величине опекотина; Принципи
збрињавања опекотина у оквиру прве помоћи; Опекотине дисајних путева и прва помоћ;
Исцрпљеност топлотом, топлотни удар, смрзотине, опште смрзавање; Примена Хиблеровог
топлотног омотача;

12.

Остале повреде и оштећења изазвана разним узроцима
Краш повреда и мере прве помоћи; Област повреда и мере прве помоћи; Прва помоћ код
тровања; Отрови и поступци за елиминацију отрова из организма; Неутрализација деловања
отрова; Специфичности прве помоћи код: Тровања у домаћинству: тровање храном, средствима за бељење и детерџентима; Пољопривредни отрови; Индустријски отрови; Надражљивци; Загушљивци; Тровање корозивима; Тровање лековима; Тровања метил и етил
алкохолом; Тровање гљивама; Злоупотреба наркотика; Бојни отрови

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Р.
Бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

Количина
Јед.
мере

комада

комплет

1

1.

Торбица прве помоћи

2.

Лутка за вежбање оживљавања

ком.

1

3.

Џепна маска или заштитна фолија за давање вештачког дисања

ком.

1

4.

Стандардна средства за имобилизацију: Крамерове удлаге (од 50 и 100
cm), пнеуматске или друга врста удлага и Шанцова крагна (колир)

ком.

по 2

5.

Материјал за имобилизацију средстава за имобилизацију (картон
дашчице и новине)

комплет

4

6.

Носила – стандардна

ком.

2

7.

Ћебе

ком.

4
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8.

Стерилна газа од 1 m, 1/2 m и 1/4 m

ком.

по 4

9.

Компресе нестерилне газе 5x5 cm или 10x10 cm (1 кутија са 100 ком. )

кутија

по 1

10.

Калико завој ширине 10 cm, 8 cm и 5 cm

ком.

по 20

11.

Први завој 10 cm x 5 m са једним јастучетом 10 cm x12 cm

ком.

4

12.

Први завој 10 cm x 5 m са два јастучета 10 cm x 12 cm

ком.

4

13.

Први завој за трбух са једним и са два јастучета

ком.

4

14.

Троугла марама

ком.

40

15.

Завој за опекотине

ком.

4

16.

Фластер 2. 5 cm x 5 m

ком.

4

17.

Игла сигурница (зихернадла)

ком.

20

18

Алкохол или друго безбојно средство за дезинфекцију (за чишћење и
дезинфекцију лутке)

l

1

2. 6. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОТКРИВАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ НЕЕКСПЛОДИРАНИХ УБОЈНИХ СРЕДСТАВА
(у даљем тексту НУС)
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОТКРИВАЊЕ
И УНИШТАВАЊЕ НУС
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

1.

Свега

Теориј.
настава

Практ. настава

Експлозиви, средства за паљење и запаљиве
материје

6

2

4

2.

Експлозивна пуњења и рушење елемената и
материјала

12

4

8

3.

Познавање убојних средстава

18

6

12

4.

Откривање места, положаја и врсте убојних
средстава

30

6

24

5.

Уклањање НУС-а

12

3

9

6.

Уништавање неексплодираних убојних средстава

12

3

9

7.

Прва и медицинска помоћ (Прва помоћ)

6

2

4

96

26

70

УКУПНО

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОТКРИВАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ НУС
Р.
бр.

НАЗИВ ТЕМЕ - САДРЖАЈ ГРАДИВА
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1.

Експлозиви, средстава за паљење и запаљиве материје
а. Експлозиви и експлозивне материје
О експлозивима уопште. Подела према агрегатном стању, намени и према експлозији.
Иницијални експлозиви; тротил и други експлозиви који служе у војне сврхе и рударски
експлозиви. Основна знања из познавања барута.
б. Средства за паљење експлозива
Средства за паљење експлозива: каписле, детонатори, електрични детонатори, спорогорећи
и детонирајући штапин. Практични рад на изради спорогорећег упаљача и његово паљење.
Паљење експлозива детонирајућим штапином и електричним детонаторима. Израда мреже
за електрично паљење. Заштитне мере при руковању експлозивним материјама и при њиховој употреби.
в. Пиротехничка средства
Познавање пиротехничких средстава: термит, фосфор, напалм и друга средства за осветљавање, сигнализацију и задимљавање.

2.

Експлозивна пуњења и рушење елемената и материјала
а. Експлозивна пуњења
Познавање експлозивних пуњења: подела по јачини дејства, по месту постављања и по облику. Проналажење димензија експлозивних пуњења и њихово паковање.
б. Рушења елемената и материјала
Рушење челичних елемената: плоча, профилисаних носача, шипки, цеви и др.
Рушење зграда и других објеката склоних паду: начин бушења минских бушотина. Постављање експлозивног пуњења, обарање рушевина у слободни простор.

3.

Познавање убојних средстава
а. Муниција стрељачког наоружања, ручне бомбе и тромблони
Муниција стрељачког наоружања, ручне бомбе и тромблони. Познавање стрељачке муниције и ручних бомби: општи принципи устројства ручних бомби, принципи дејства, мере безбедности при руковању и преношењу. Тромблони: намена, руковање и преношење.
б. Артиљеријске гранате и минобацачке мине
Артиљеријске гранате и минобацачке мине: општи принцип конструкције, опис појединих
врста граната, мина и метака и начин преношења. Упаљачи за артиљеријску муницију: намена врсте и подела упаљача, основни елементи и принципи устројства и осигурања. Опис
главних врста упаљача.
в. Ракетни пројектили
Ракетни пројектили: појам и подела, принципи конструкције и њихове карактеристике.
Упаљачи за ракете.
г. Авионске бомбе
Бомбардовање из ваздуха из хоризонталног и бришућег лета: путања бомбе, ударни угао.
Авионске разорне и пробојне бомбе: калибар, начин дејства, ефекат и примена. Опис појединих врста авио-бомби. Упаљачи за авио-бомбе.
д. Хемијска муниција
Хемијска муниција: врсте, ознаке, карактеристике, мере предострожности при руковању.

4.

Откривање места, положаја и врсте убојних средстава
Прикупљање података о заосталим убојним средствима, обележавање и обезбеђење места
где су пронађена. Вођење евиденције. Проналажење убојних средстава детекторима, миноистраживачима и другим средствима. Начин рада на површинама које су загађене НУС-ом.
Утврђивање тачног места и положаја убојног средства и начина извлачења.
Упознавање становништва са опасностима од заосталих убојних средстава и њиховим дужностима да та средства пријављују кад их пронађу.

5.

Уклањање неексплодираних убојних средстава
а. Откопавање средине у коју је продрло (укопано) убојно средство, утврђивање врсте убојног
средства и упаљача, поступак залеђивања и потреба уклањања упаљача.
б. Постављање чекрка са сајлом и котурачом за извлачење убојног средства, техника везивања убојног средства, праћење тренутка покретања убојног средства, извлачење и постављање
убојног средства на носила.
в. Преношење убојног средства, утовар у возило, превоз и истовар.
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6.

Уништавање убојних средстава
а. Избор места уништавања (стално, повремено, привремено, на месту проналаска)
б. Процена стања неексплодираног убојног средства - НУС и одређивање начина уништавања
в. Начин уништавања (детонација, спаљивање, одвајање иницијалног дела)
г. Припрема средстава и територије за уништавање:
- обезбеђење територије - места уништавања,
- постављање ватрогасног и медицинског обезбеђења,
- припрема фугасе и
- припрема опреме и средстава за извршење уништавања. Утврђивање неопходне количине
експлозива за уништавање убојног средства, начини постављања експлозивног пуњења,
избор начина паљења и паљење експлозивног пуњења.
д. Мере безбедности приликом уништавања НУС

7.

Прва и медицинска помоћ (Прва помоћ)
Карактеристике повређивања експлозивним убојним средствима (оружјем)
Опште карактеристике повређивања експлозивним оружјем. Повреде главе, врата, карактеристике, учесталост, прва помоћ и даљи поступак са повређеним. Повреде грудног коша,
карактеристике, учесталост повређивања, прва помоћ и даље збрињавање повређених.
Повреде трбуха, карактеристике, учесталост повређивања, прва помоћ и даљи поступак са
повређеним. Повреде кичменог стуба, карактеристике и учесталост, прва помоћ и даље
збрињавање повређених. Повреде урогениталних органа, учесталост и значај, прва помоћ и
даље збрињавање повређених. Повреде екстремитета, учесталост и карактеристике повређивања, прва помоћ и даље збрињавање повређених.
Рана и поступак са раном
Основни појмови о рани. Врсте рана и њихове карактеристике. Крвављење, шок, загушивање
и инфекција. Повреда са отварањем телесних шупљина (грудног коша, трбуха и главе) и
опасности. Поступак са раном.
Завојни материјал
Основне врсте и намена завојног материјала. Израда и импровизација завојног материјала.
Техника постављања једноставних завоја на поједине делове тела.
Крвављење, искрвављеност и прва помоћ
Врсте крвављења, знаци и значај разних крвављења.
Основне методе за привремено заустављање крвављења у оквиру прве помоћи (дигитална
компресија, компресивни завој и повеска за заустављање крвављења).

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ НУС
Р.
бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну
обуку

Количина
Ј. мере

Ком.

Ø

Информатичка учионица са средствима и опремом за откривање и
уништавање НУС-а

1

Ø. 1

Специјализована учионица

1

Ø. 2

Наставни филм

компл.

пп

Ø. 3

Основна конфигурација рачунара

компл.

1

Ø. 4

Видеобим

ком.

1

Δ1. Ø. 5 Возила за извиђање и превоз људи и опреме

ком.

2

Δ2. Ø.
Полигон за НУС
6

ком.

1
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1.

Прслук заштитни

ком.

2

2.

Шлем заштитни са визиром (НУС)

ком.

2

3.

Ашовчић склапајући

ком.

2

5.

Радио уређај УКТ – ручни

ком.

2

6.

Нож ЕОД

ком.

2

7.

Рукавице лабораторијске (хируршке)

пар

20

8.

Ашов

ком.

1

9.

Лопата

ком.

1

10.

Пијук

ком.

1

11.

Секира

ком.

1

12.

Тестера ручна

ком.

1

13.

Маказе за сечење гвожђа

ком.

1

14.

Дизалица универзална 1,5-5 t

ком.

1

15.

Апарат ватрогасни С-9

ком.

1

16.

Врећа за песак

ком.

5

17.

Кочић за обележав. сумњиве површине

ком.

10

18.

Трака за обележ. сумњ. површ. – котур

ком.

2

19.

Табле за обележ. сумњиве површине

ком.

5

20.

Метал детектор – миноистраживач

ком.

1

21.

Детектор за НУС до 1 метра дубине

ком.

1

22.

Детектор за НУС на великим дубинама

ком.

1

23.

Алат за сечење вегетације и ручно откопавање мина - (комплет)

ком.

1

24.

Торба за опрему

ком.

2

25.

Каписле детонаторске ДК-8

ком.

50

26.

Каписле електричне детонаторске

ком.

50

27.

Штапин спорогорећи

m

50

28.

Штапин детонирајући

M

100

29.

Шибица (кутија)

ком.

2

30.

Експлозив ТНТ

kg

2

31.

Експлозив пластични

kg

1

32.

Инструмент универзални УНИМЕР

ком.

1

33.

Машина за паљење

ком.

1
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34.

Кабл минерски

M

200

35.

Трака мерна (50 m)

ком.

1

36.

Комплет за рушење КР-2

ком.

1

37.

Комплет за минирање и разминирање КМР-3

ком.

1

38.

Комплет инжењеријски извиђачко диверзантски КИИД-1

ком.

1

39.

Одело заштитно - тешко (ЕОД-9) - (комп. )

ком.

1

40.

Ћебе панцирно

ком.

1

41.

Буре панцирно

ком.

1

42.

Комплет за даљинско активирање

ком.

1

43.

Комплет за одвијање упаљача

ком.

1

44.

Контејнер за трансп. иницијал. средст.

ком.

1

45.

Уређај за мерење дебљине кошуљице

ком.

1

46.

Пуњења кумулативна

ком.

10

47.

Пуњења пружна

ком.

40

48.

Кључ ракетни

ком.

1

49.

Комплет кука и канапа

ком.

1

50.

Алат антимагнетни ЕОД – комплет

ком.

1

2. 7. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА РХБ ЗАШТИТУ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА РХБ ЗАШТИТУ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

1.

Свега

Теориј.
настава

Врсте опасности и задаци јединица РХБ заштите

2

2

2.

Радијација; извори и опасности, степен и начин заштите и средства за личну, узајамну и колективну заштиту

5

2

3

3.

Радиолошка детекција и дозиметрија

5

2

3

4. 1 Радиолошка контаминација
(откривање и деконтаминација):
- Радиолошка деконтаминација

8

3

5

4. 2 Радиолошка контаминација
(откривање и деконтаминација):
- Извиђање, узорковање и анализа
Р – контаминације

8

3

5

Биолошки агенси

1

1

4.

5.

Практ.
настава
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6.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

2

1

7.

Хемијски агенси и бојни отрови. Заштита од бојних
отрова

3

3

8. 1 Хемијска контаминација
(откривање и деконтаминација):
- Хемијска деконтаминација

8

2

6

8. 2 Хемијска контаминација
(откривање и деконтаминација):
- Извиђање, узорковање и анализа
Х – контаминације

8

2

6

9.

Прва помоћ код последица дејства РХБ контаминаната
(повреде и болесна стања)

3

1

2

10.

Асанација терена

3

1

2

8.

1

На темама 4. и 8. Вод РХБ - заштите се дели на 2 саставна дела који се одвојено обучавају у истом
фонду
часова:
1. Теме 4. 1 и 8. 1 реализују се са Одељењем за деконтаминацију, а
2. Теме 4. 2 и 8. 2 реализују се са Одељењем за извиђање, узорковање и анализу
Обука припадника траје од 40 h, а обука јединице за РХБз као целине 56 h.
УКУПНО

56

23

33

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА РХБ
ЗАШТИТУ
Р.
бр.

1.

НАЗИВ ТЕМЕ - САДРЖАЈ ГРАДИВА
Врсте опасности и задаци јединица РХБ заштите
Нуклеарно-хемијско-биолошка борбена средства НХБ б/с
Појам, врсте и подела, начини примене и дејство НХБ б/с на људе, животиње и
материјална техничка средства.
Могући узроци и последице дејства мирнодопске контаминације - РХБ контаминантима
Поступци у разним РХБ ситуацијама
а) Поступци појединаца и јединице на знак упозорења и РХБ узбуне у моменту и после напада нуклеарним и хемијским борбеним средствима (НХб/с), као и у случају мирнодопских
акцидената и терористичких напада, пре и после наиласка облака радиоактивних падавина,
пара или аеросола бојних отрова.
б) Поступак у случају наиласка на контаминиране предмете, објекте и земљиште, у случају
боравка и преласка преко контаминираних рејона. Дозвољено време боравка на КОНЗ-у.
Задаци специјализованих јединице цивилне заштите за РХБ заштиту:
Основни:
а. РХБ извиђање, дозиметријска контрола, лабораторијска анализе, деконтаминација људи,
материјално-техничких средстава, опреме, земљишта и објеката у случају употребе радиолошког, хемијског или биолошког оружја;
б. за учествовање у заштити и спасавању при појави хаварија и акцидената РХБ порекла,
Додатни:
в. учествовање у гашењу мањих пожара, испумпавању воде из поплављених објеката, снабдевању грађана питком водом, у дезинфекцији, дезинсекцији, дератизацији и асанацији, као
и на другим задацима који се односе на РХБ заштиту
Организација, опремање, обучавање и употреба јединица за РХБ заштиту за рад
са РХБ агенсима у елементарним непогодама и другим несрећама
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Намена и задаци јединица за РХБ заштиту
а. Лична и материјална формација јединица РХБ заштите;
Лична формација (одељења и вода) и попуна јединица по личној формацији (избор обвезника према врсти јединице); Лична карта обвезника цивилне заштите: попуњавање и издавање, саопштавање распореда и дужности распоређених обвезника цивилне заштите.
Материјална формација јединица за РХБ заштиту: формацијска средства (опрема и средства
која се набављају; средства из редовне делатности - пописа; месна, приручна и импровизована средства и опрема).
Средства за личну заштиту. Скупна средства за рад јединице.
б. Опремање и обучавање јединица РХБ заштите
Планирање набавке опреме и средстава и реализација планова набавке (годишњи и средњорочни). Смештај, чување и одржавање опреме и средстава.
Значај оспособљавања јединица цивилне заштите за извршавање задатака заштите и спасавања и планирање обуке. Оспособљавање јединице: обука кроз курсеве, семинаре, тренинге,
вежбе и пробне мобилизације; садржај наставних планова и програма; трајање; начин извођења обуке и наставна средства потребна за извођење обуке. Организација обуке. Смотре и
вежбе: планирање, припрема за извођење и извођење.
в. Активирање јединица РХБ заштите током:
Обучавања, позивање приликом провере мобилизацијске спремности, смотри и вежби
Употреба у елементарним непогодама и другим несрећама (мере безбедности,
поступност у командовању и извршавању задатака). Пријем, проучавање и схватање задатка
и припрема за његово извршење, издавање наређења јединици. Поступак старешине при
узбуњивању, активирању, провери функционисања, обучености и практичног рада јединице
за РХБ заштиту и делова јединицe (за извиђање, узорковање и анализу и делова за деконтаминацију).

2.

Радијација; извори и опасности, степен и начин заштите и средства за личну,
узајамну и колективну заштиту
Мирнодопске извори радијационе и нуклеарне опасности
Нуклеарно оружје и радиолошка контаминација
Појам и подела нуклеарног оружја; врсте; изглед и елементи нуклеарне експлозије; карактеристике ударног, топлотног и радијационог дејства нуклеарне експлозије.
Настанак и карактеристике радиолошке контаминације људи, технике, објеката и земљишта.
Средства за личну, узајамну и колективну заштиту
а. Формацијска и др. наменска средства за личну заштиту: намена, основни делови,
опис и функције припрема за употребу, начин употребе, чување и одржавање (заштитна:
маска, огртач, рукавице; лични прибор за деконтаминацију (ЛПД-М3) и др. ).
б. Приручна средства за заштиту органа за дисање и тела, начин израде, коришћења и
чувања.
в. Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних
непогода и других несрећа
г. Средства и опреме - прибори за групну деконтаминацију
д. Објекти колективне заштите - Склоништа и други објекти (заклони) за склањање појединачну и колективну заштиту. Врсте, начин, израде, коришћење.

3.

Радиолошка детекција и дозиметрија
РХБ осматрање и извиђање - уопште
а. Појам, циљ и задатак РХБ осматрања и извиђања.
б. Основни елементи по којима се може утврдити РХБ опасност и открити напад нуклеарним
и хемијским средствима. Начин извештавања и поступци. Могућности откривања биолошког напада.
Радиолошка детекција (Р - детекција)
Средства за Р - детекцију
Радиолошки детектори - намена, техничке карактеристике, склопови и њихове функције,
припреме за употребу, мерење интензитета радиоактивног зрачења у разним срединама и
предметима; чување и одржавање Р - детектора.
Радиометријска лабораторија (РЛ) - информативно
Могућности Екипа - РХЛ из Одељења ИУА за Р - детекцију формацијским средствима.
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Дозиметријска контрола и средства за личну дозиметрију
а. Појам, циљеви и задаци дозиметријске контроле, дозиметријске норме и методе.
б. Дозиметар командни са директним очитавањем и пуњач дозиметра.
в. Дозиметар са индиректним очитавањем. Дозиметар лични: термолуминисцентни са читачем, фосфорни и филм дозиметар.
За средства под: "б. " и "в. " - намена, карактеристике, делови и њихове функције, начин очитавања, руковања и одржавања.
Начин организације и спровођење дозиметријске контроле
Организација и начин спровођења дозиметријске контроле - припадника специјализованих
јединица цивилне заштите.
Средства дозиметријске контроле
Евиденција дозиметријске контроле
Рад дозиметријске групе - екипе (организовање екипе).
4.

Радиолошка контаминација (откривање и деконтаминација):
- адиолошка деконтаминација
- Извиђање, узорковање и анализа Р - контаминације
4. 1. Радиолошка деконтаминација
Обука Одељења за деконтаминацију - јединице за РХБ заштиту
РХБ деконтаминација уопште
- Могућност РХБ - контаминације у елементарним несрећама и другим несрећама
- РХБ деконтаминација
Појам и подела РХБ деконтаминације према врсти, обиму и методама које се примењују.
Принцип и начела на којима се деконтаминација заснива.
Заједнички програм обуке одељења за деконтаминацију (екипа у саставу), при радиолошкој
и хемијској деконтаминацији: људи, стоке, возила, техничких средстава [формирању деконтаминационог пункта], зграда, објеката инфраструктуре, земљишта [- путева (Организација
контролно заштитне службе (КЗС) на пролазима], одеће, опреме, људске и сточне хране и
уређење неопходних елемената за извођење деконтаминације.
Радиолошка деконтаминација (Р - деконтаминација)
Одељење за деконтаминацију (у воду РХБ заштите) при Р - деконтаминацији
Радиолошка деконтаминација - уопште
Безбедност у раду са Р - контаминантима (Средства за личну заштиту - Примена
средстава за личну заштиту при Р - деконтаминацији; Средства за Р - детекцију - Радиолошки детектори (формацијски); Комплет за обележавање КонЗ)
Р - деконтаминација.
Појам и подела Р - деконтаминације према објектима и обиму.
Методе и принципи Р - деконтаминације: људи и стоке; одеће, опреме, људске и сточне хране; друмских и шинских возила и разних техничких средстава; зграде, путева и осталих објеката инфраструктуре.
Деконтаминациони простори, пунктови, станице, намена, елементи и организација рада на
њима при Р - деконтаминацији.
Средства за Р - деконтаминацију (наменска и месна):
Људи: кућна, јавна стационарна купатила, купатила у привредним друштвима и др. правним лицима, купатила преносног типа и аутоцистерне -Аутомобил цистерна за деконтаминацију АЦД. Техничке могућности, начин припрема и коришћења при деконтаминацији. Начин уређења и коришћење водотокова за Р - деконтаминацију људи.
Возила и других техничких средстава: у сервисима за одржавање и прање возила:
аутоцистерне и моторне пумпе комуналних и грађевинских предузећа, хидранти, прскалице
различитих врста и типова у пољопривредним комбинатима и задругама. Могућности, начин припреме и коришћења при деконтаминацији. Уређење и коришћење водотокова за Р деконтаминацију возила и других техничких средстава.
Одеће и опреме: у сервисима за чишћење, прање и бојење у домаћинствима. Коморе за
сушење - сушионице разних врста и типова у индустрији и импровизоване суве коморе, бурад, казани и базени. Начин припреме и примене при деконтаминацији.
Улица, зграда, путева и објеката као и других земљишних површина у организацијама које се баве комуналном, грађевинском и пољопривредном делатношћу. Хидрантски
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уређаји, импровизована средства за посипање материја за деконтаминацију. Техничке карактеристике, могућности, припрема и примена при деконтаминацији.
Деконтаминација са АЦД путева - глатки површина (бетон, мостови, камен и сл.
)
Материје за Р - деконтаминацију
Материје за радиолошку деконтаминацију (сапуни, детерџенти и др. ). Особине, деконтаминациона својства паковање, чување, начин припреме и примене при деконтаминацији.
Рад Одељења за деконтаминацију при Р - деконтаминацији
Састав опрема и задаци одељења (вода). Пријем задатака и припрема јединице за извршење
задатака. Припрема средстава и материја за Р - деконтаминацију. Поседање, развој и уређење простора - пункта за Р - деконтаминацију. Издавање задатка јединици. Мере заштите и
предострожности. Поступак по извршеном задатку. Контрола извршене Р - деконтаминације. Поступак по извршеној деконтаминацији. Подношење извештаја.
Практичан рад: Одељење за деконтаминацију при Р - деконтаминацији људи
Специфичности, особености методе и поступци и начин организације рада на Р - деконтаминацији људи. Распоред људства и средстава. Појединачна и групна Р - деконтаминација.
Уређење простора за деконтаминацију (- формирање деконтаминационе станице ДкСт).
Подизање шатора и уређење свих елемената за извођење деконтаминације (места: за свлачење људи и разврставање контаминиране одеће и опреме; санитетски преглед људства;
претходну хемијску деконтаминацију; купање; контролу преглед и тријаж деконтаминираних; облачење чисте одеће и пријем личних ствари, облачење и свлачење заштитне опреме
за послужиоце и за деконтаминацију заштитне опреме послужиоца).
Људство - поступак. Основне методе тријажа људства, Р - деконтаминација повређеног људства (и дозиметријска контрола).
Прихват контаминираних људи, подела на туре, практична деконтаминација: протирањем,
поливањем и купањем.
По истом принципу као за Р - декоконтаминацију људи практично увежбавати:
Рад одељења за деконтаминацију при Р - деконтаминацији: материјалнотехничких средстава, опреме, земљишта и објеката (кроз практичан рад).
4. 2. Извиђање, узорковање и анализа Р - контаминације
Одељење за извиђање, узорковање и анализу (ИУА) јединице за РХБ заштиту
код Р - контаминације
Одељење за ИУА - Значај и општи појмови
НХБ контрола: РХБ осматрање и извиђање територије
РХБ осматрање - Контрола територије
Уопште о РХБ осматрању (односно НХБ осматрању) НХ удара и (др. оружја) и последица
дејства оружја. Задатак контроле територије (и по питању НХБ контроле) спроводе осматрачке станице - специјализованих јединица цивилне заштите за осматрање. Осматрачке станице врше: осматрање у моменту и после нуклеарне експлозије,
примене бојних отрова, наиласка облака радиоактивних падавина и пара бојних отрова;
мерење одређених елемената - параметара; воде документацију и извештају о уоченој опасности.
Извиђање територије [Екипа - (патрола) за РХБ извиђање и рад на КонЗ-у]
Извиђање са возила или пешке. Извиђање РХ контаминираног земљишта (правца, објекта,
појединих делова), насељеног места, врши праћење РХ контаминације и и откривање знакова примене биолошког оружја на правцима деловања снага за заштиту и спасавање, утврђује
присуство радиоактивног зрачења и бојних отрова и одређује предњу и задњу границу Конза.
Заједнички програм за обуку Одељења за извиђање, узорковање и анализу (ИУА) и екипа за
РХБ извиђање реализује се кроз обуку и рад екипа за извиђање на конкретним задацима и
то: извиђању правца на радиолошко контаминираном земљишту; извиђању правца на хемијски контаминираном земљишту; извиђању радиолошки контаминираног рејона (зоне
радиоактивне контаминације); извиђању хемијски контаминираног (рејона) земљишта;
извиђање рејона нуклеарног удара (експлозије); извиђању радиолошко-хемијски контаминираног земљишта (РХ - контрола одређеног рејона или правца); откривање биолошке контаминације при биолошком извиђању територије; обележавању контаминираног земљишта
и објеката [и организовању КЗС (Контролно заштитне службе) ]; извиђању праваца кретања
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или рејона размештаја јединица ЦЗ (или становништва) и праћењу промена контаминације;
РХБ извиђању у специфичним (отежаним) условима (ноћ, киша, снег, ниске температуре и
сл. ), као и прикупљање узорака са терена ради детаљне анализе у покретним (или стационарним) РХБ - лабораторијама.
Лабораторијско (дозиметријски) послови
РХБ - анализа донетих (прикупљених) узорака са терена и утврђивање квалитативних и
квантитативних показатеља о РХБ контаминантима. Спровођењу дозиметријске контроле са
особљем Екипе - РХл и др. из састава Одељења ИУА.
Опрема, организација и задаци Одељења за ИУА
Лична и материјална формација Одељења за ИУА
Састав опрема и задаци Одељења за ИУА. Пријем задатака и припрема јединице
за извршење задатака. Припрема средстава и материја за рад Одељења за извиђање, узорковање и анализу. Поседање, развој и уређење простора - за рад. Издавање задатка екипама за извиђање и екипи РХ лабораторије. Мере заштите и
предострожности. Поступак по извршеном задатку извиђања терена (- КонЗ-а)
и по извршеној анализи донетог узорка. Подношење извештаја.
Послови РХБ извиђања и узорковања (- рад на КонЗ-у) Екипа за РХ извиђање
Упознавање и рад јединице (дела за извиђање, узорковање и анализу) са методама, поступцима, начином рада и извршења задатака при извиђању територије и узимању узорака са
КонЗ-а (узорковању).
Специфичности, методе и поступци и начин организације рада на задацима извиђања терена, узимања узорака за анализу. Рад екипе - патроле и опремљеност средствима. Организација и спровођење деконтаминације (личне) и дозиметријске контроле људства јединице.
Лабораторијски послови
Екипа радиометријско-хемијске лабораторије (РХЛ)
Организација послова екипе РХЛ за поуздану и брзу идентификацију и анализу бојних отрова и мерење радиоактивне контаминације користећи посуђе, прибор, инструменте и уређаје
покретних лабораторија (и стационарних) и презентација података о врсти употребљених Р
и Х контаминаната.
Спровођење дозиметријске контроле људства Одељења ИУА
Извиђање, узорковање и анализа код Р - контаминације
Средства за личну заштиту.
Примена средстава за личну заштиту при Р - извиђању.
Средства за Р - детекцију
Радиолошки детектори (формацијски).
Прибор-и за узимање узорака за анализу
Комплет за обележавање КонЗ
Задаци екипа за извиђања и узорковања
Средства за Р - детекцију.
Рад извиђачка патрола (екипа за извиђање и узорковање) при радиолошком извиђању и
израда скице - извештаја о резултатима извиђања. Рад и поступак патроле при радиолошком
извиђању праваца, улица, насеља, комуникација и објеката на њима. Дозвољено време боравка на КОНЗ-у.
Прорачуни и анализе учинка дејства нуклеарних борбених средстава.
Начин процене радиолошке ситуације и елемената везаних за боравак, савлађивање и обилазак радиолошки контаминираног земљишта помоћу рачунара и таблица.
Попуна и вођење докумената о резултатима извиђања. Обележавање контаминираног земљишта КонЗ.
Начин узимања узорака и њихова допрема до екипе - РХ лабораторије на анализу [или одговарајуће (стационарне) лабораторије].
Средства за узимање узорака и поступак при употреби.
Практичан рад: Извиђање правца на радиолошко контаминираном земљишту.
[Рад Одељења за ИУА кроз практичну обуку и рад екипа за извиђање на конкретним задацима (примерима): извиђања радиолошки контаминираног рејона (зоне радиоактивне контаминације); извиђања рејона нуклеарног удара (експлозије), обележавања контаминираног
земљишта и објеката [и организовања КЗС]; извиђања праваца кретања или рејона размештаја јединица ЦЗ (или становништва) и праћења промена контаминације и прикупљања Р -
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контаминираних узорака са терена ради детаљне анализе].
Задаци лабораторијских послова - анализа код Р - контаминације (и дозиметријске контроле)
Средства за рад РЛ
Формацијска и др. средства за Р -анализу узорака РЛ (и дозиметрију).
Рад Екипе радиометријско - хемијске лабораторије (РХЛ) са РЛ
Употреба РЛ - радиометријске лабораторије: Лабораторијско посуђе, прибор и
инструменти детекције и дозиметрије који се могу користити у радиометријској лабораторији;
Организација рада Екипе РХЛ - односно РЛ: довођење у стање готовости, припрема за рад,
вршење анализа и мерења, поступак по завршеном раду, мере безбедности при раду и руковању радиоактивним изотопима, документа РЛ: попуњавање и начин вођења. Извештавање
о резултатима рада (резултати анализа и раду РЛ).
Дозиметријска контрола
Спровођењу озиметријске контроле са особљем Екипе - РХЛ и другим људством из састава
Одељења за ИУА.

5.

Биолошки агенси
Основни елементи по којима се може утврдити биолошка Б - опасност. Начин извештавања
и поступци. Могућности откривања биолошког напада.
а) Појам, врсте и начин примене биолошких борбених средстава (Б б/с). Механизам настанка заразних болести. Особености и карактеристике биолошке контаминације.
б) Средства за дефолијацију и хербициди, врсте, особине, начин употребе и дејство на људе,
животиње и биљке.
Материје за биолошку деконтаминацију; капорит, лизол, крезол, алкохол и остале материје.
Особине, деконтаминациона својства, припреме и начин примене при деконтаминацији.
Бактериолошка-микробиолошка лабораторија (информативно)

6.

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД)
Појава епидемија заразних болести код људи, епизоотија и обољења биљака. Штете на биљном свету (прехрамбени културама) услед наглог повећања инсеката и глодара на одређеној
територији насталих дејством биолошког оружја или елементарних непогода и других
несрећа.
Значај спровођења ДДД. Мере ублажавања и отклањања последица елементарних и др.
непогода на настрадaлом подручју уз спровођење мера ДДД.
Средства и материје за дезинфекцију просторија, воде и хране. Средства и материје за дезинсекцију и дератизацију. Начин припреме средстава и материја за ДДД и рад јединице на
спровођењу активности ДДД. Употреба средства за заштиту органа за дисање и руку, а по
потреби и др. делова тела.
Употреба таблета "Пантоцит" за дезинфекцију воде - деконтаминација воде употребом таблета за дезинфекцију (1 - 2 таблете на 1 литар контаминиране воде).

7.

Хемијски агенси и бојни отрови. Заштита од бојних отрова
Хемијски агенси и бојни отрови (БОт)
Појам и подела БОт према борбеној намени и начину дејства на људе и животиње.
Особине и начину дејства познатих БОт-а на организам. Особености и карактеристике хемијске контаминације људи, техничких средстава, објеката и земљишта.
Циљ и начин употребе, тенденције даљег развоја. Искуства из досадашње примене.
Утицај метеоролошких услова на ефекте БОт
Основни елементи по којима се може утврдити Х - опасност и открити напад хемијским
средствима. Начин извештавања и поступци.
Средства за детекцију БОт (и уопште о средствима за детекцију и идентификацију присуства опасних материја Х - детекцију; [Хемијски детектори (формацијски и други) и др.
средства; намена, техничке карактеристике, склопови и њихове функције, припреме за употребу, откривање присуства БОТ-а у ваздуху, на предметима, земљишту и објектима; чување
и одржавање Х - детектора]).
Заштита од бојних отрова
Заштитна средства од БОт и хемијске Х - контаминације уопште.
Средства за личну заштиту.
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Средства и материје за заштиту и деконтаминацију
Комплет за обележавање КонЗ (Комплет за обележавање контаминираног земљишта:
намена, делови начин употребе. Месна и приручна средства и начин њиховог коришћења
при обележавању. )

8.

Хемијска контаминација (откривање и деконтаминација):
- Хемијска деконтаминација
- Извиђање, узорковање и анализа Х - контаминације
Подела вода РХБ заштите на 2 одељења (по унутрашњој организацији) и извођење самосталне обуке - рад по одељењима
8. 1. Хемијска деконтаминација (Х - деконтаминација)
Одељење за деконтаминацију (у воду РХБ заштите) при Х - деконтаминацији
Безбедност у раду са Х - контаминантима (Средства за личну заштиту - Примена
средстава за личну заштиту при Х - деконтаминацији; Средства за Х - детекцију - Хемијски етектори (формацијски и др. ); Комплет за обележавање КонЗ)
Х - деконтаминација - уопште.
Појам и подела Х - деконтаминације према објектима и обиму.
Методе и принципи Х - деконтаминације: људи и стоке; одеће, опреме, људске и сточне хране; друмских и шинских возила и разних техничких средстава; зграде, путева и осталих објеката инфраструктуре.
Деконтаминациони простори, пунктови, станице, намена, елементи и организација рада на
њима при Х - деконтаминацији.
Средства за Х - деконтаминацију (наменска и месна):
Људи: кућна, јавна стационарана купатила, купатила у привредним друштвима и др. правним лицима, купатила преносног типа и аутоцистерне -Аутомобил цистерна за деконтаминацију - АЦД. Техничке могућности, начин припрема и коришћења при деконтаминацији. Начин уређења и коришћење водотокова за Х - деконтаминацију људи.
Возила и других техничких средстава: у сервисима за одржавање и прање возила:
аутоцистерне и моторне пумпе комуналних и грађевинских предузећа, хидранти, прскалице
различитих врста и типова у пољопривредним комбинатима и задругама. Могућности, начин припреме и коришћења при деконтаминацији. Уређење и коришћење водотокова за Х деконтаминацију возила и других техничких средстава.
Одеће и опреме: која се налази у сервисима за чишћење, прање и бојење у домаћинствима.
Коморе за сушење - сушионице разних врста и типова у индустрији и импровизоване суве
коморе, бурад, казани и базени. Начин припреме и примене при деконтаминацији.
Улица, зграда, путева и објеката као и других земљишних површина у организацијама које се баве комуналном, грађевинском и пољопривредном делатношћу. Хидрантски
уређаји, импровизована средства за посипање материја за деконтаминацију. Техничке карактеристике, могућности, припрема и примена при деконтаминацији. Деконтаминација
са АЦД путева - глатки површина (бетон, мостови, камен и сл. )
Материје за Х - деконтаминацију
Материје за хемијску деконтаминацију; капорит, хлорни креч, хексахлор-меламин, алкални
раствор, толуол, амонијумбикарбонат, натријумкарбонат, детерџент, сапуни и растварачи.
Особине, деконтаминациона својства паковање, чување, начин припреме и примене при
деконтаминацији.
Рад Одељења за деконтаминацију при Х - деконтаминацији
Састав опрема и задаци одељења (вода). Пријем задатака и припрема јединице за извршење
задатака. Припрема средстава и материја за Х - деконтаминацију. Поседање, развој и уређење простора - пункта за Х - деконтаминацију. Издавање задатка јединици. Мере заштите и
предострожности. Поступак по извршеном задатку. Контрола извршене Х - деконтаминације. Поступак по извршеној деконтаминацији. Подношење извештаја.
Практичан рад: Одељење за деконтаминацију при Х - деконтаминацији људи
Специфичности, особености методе и поступци и начин организације рада на Х - деконтаминацији људи. Распоред људства и средстава. Појединачна и групна Х - деконтаминација.
Уређење простора за деконтаминацију (- формирање деконтаминационе станице ДкСт).
Подизање шатора и уређење свих елемената за извођење деконтаминације (места: за свлачење људи и разврставање контаминиране одеће и опреме; санитетски преглед људства;
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претходну хемијску деконтаминацију; купање; контролу преглед и тријаж деконтаминираних; облачење чисте одеће и пријем личних ствари, облачење и свлачење заштитне опреме
за послужиоце и за деконтаминацију заштитне опреме послужиоца).
Људство - поступак. Основне методе тријажа људства, Х - деконтаминација повређеног људства.
Прихват контаминираних људи, подела на туре, практична деконтаминација: протирањем,
поливањем и купањем.
По истом принципу као за Х - декоконтаминацију људи практично увежбавати:
Рад одељења за деконтаминацију при Х - деконтаминацији материјалнотехничких средстава, опреме, земљишта и објеката (кроз практичан рад).
8. 2. Извиђање, узорковање и анализа Х - контаминације
Одељења за извиђање, узорковање и анализу (ИУА) јединице за РХБ заштиту
код Х - контаминације
Уопште обнављање стечених знања - Организација и задаци (сложених) јединица за РХБ заштиту (и њених саставних делова). Активирање јединице, пријем задатака
везаних за (РХБ ситуацију) конкретно за хемијску контаминацију и рад на њиховом извршењу.
Извиђање, узорковање и анализа код Х - контаминације
Средства за личну заштиту.
Примена средстава за личну заштиту при Р - извиђању.
Средства за Х - детекцију
Хемијски детектори (формацијски и др. ).
Прибор-и за узимање узорака за анализу
Комплет за обележавање КонЗ
Задаци извиђања и узорковања
Средства за Х - детекцију и анализу.
Рад извиђачка патрола (Екипа за извиђање и узорковање) при хемијском извиђању и израда
скице - извештаја о резултатима извиђања. Рад и поступак патроле при хемијском извиђању
праваца, улица, насеља, комуникација и објеката на њима. Дозвољено време боравка на
КонЗ-у.
Прорачуни и анализе учинка дејства хемијских борбених средстава (помоћу рачунара и
таблица).
Хемијска борбена средства: поступак, принципи, методологија и начин рада при прорачунима и анализама примарних учинака дејства бојних отрова и процени хемијске ситуације
помоћу рачунара и таблица.
Попуна и вођење докумената о резултатима извиђања. Обележавање контаминираног земљишта КонЗ.
Начин узимања узорака и њихова допрема до Екипе - РХ лабораторије на анализу [или одговарајуће (стационарне) лабораторије].
Средства за узимање узорака и поступак при употреби.
Практичан рад: Извиђање правца на хемијски контаминираном земљишту.
[Рад Одељења за ИУА кроз практичну обуку и рад екипа за извиђање на конкретним задацима (примерима): извиђања хемијски контаминираног (рејона) земљишта); обележавања
контаминираног земљишта и објеката [и организовања КЗС]; извиђања праваца кретања
или реона размештаја јединица ЦЗ (или становништва) и праћења промена контаминације;
извиђања радиолошко-хемијски контаминираног земљишта (РХ - контрола одређеног реона
или правца); (откривања биолошке контаминације при биолошком (али и РХ) извиђању
територије); РХБ извиђања у специфичним (отежаним) условима (ноћ, киша, снег, ниске
температуре и сл. ) и прикупљања Х - контаминираних узорака са терена ради детаљне анализе].
Задаци лабораторијских анализа код Х - контаминације
Средства за рад РЛ
Формацијска и др. средства за Х - анализу узорака РЛ.
Рад Екипе радиометријско-хемијске лабораторије (РХ-Л) са ХЛ
Употреба ХЛ - хемијске (односно хемијскотоксиколошке) лабораторије Екипе
РХЛ: Лабораторијско посуђе и прибор који се користи за идентификацију појединих врста
бојних отрова, контролу квалитета материја за РХБ деконтаминацију и деконтаминационих
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радова. Материје које се користе при раду лабораторије (хемикалије, реагенси... );
Организација рада Х - лабораторије: довођење у стање готовости, припрема за рад, вршење
анализа, поступак по завршеном раду и мере безбедности (при раду са отровима и хемијски
опасним материјама и др. хемикалијама).
Документација Х - лабораторије, попуњавање и вођење, извештавање.

9.

Прва помоћ код последица дејства РХБ контаминаната (повреде и болесна стања)
Прва и медицинска помоћ
Карактеристике повређивања и обољевања у савременим условима ратовања и у случају
терористичких дејстава.
Основне карактеристике повређивања и обољевања проузрокована РХБ оружјем (убојним
средствима).
Основне карактеристике повређивања радиолошким (радиоактивним) Р - агенсима, прва
помоћ и поступак са повређеним. Основне карактеристике повређивања и обољевања проузроковане хемијским убојним материјама, прва помоћ и даљи поступак са повређеним особама.
Основне карактеристике повређивања и обољевања проузроковане биолошким агенсима.
Прва помоћ и даљи поступак са повређеним особама. Значај правилне тријаже повређених
РХБ оружјем (убојним материјама). Суштина и значај медицинске деконтаминације повређених и оболелих - истовремено контаминираних, где се изводи и ко је организује.
Реанимација (оживљавање).
Општи значај реанимације у збрињавању повређених и оболелих. Вештачко дисање, методе
и када се примењују. Вештачка масажа срца, методе и када се спроводи. Кад реанимацију
треба започети, а кад се са њом престаје.

10.

Асанација терена
Асанација терена и други задаци цивилне заштите
Асанација терена: појам, циљ, и значај.
Појам циљ, задаци и значај. Процена последица елементарних непогода и других несрећа;
снаге и средства за извршење асанације, организација и начин спровођења асанације, садржај и израда плана асанације.
Извори загађења животне средине од елементарних непогода и других несрећа, (масовна
рушења објеката, кидање водоводне и канализационе мреже, појава лешева људи и животиња, размножавање разних врста штеточина) и могуће последице. Опште мере заштите урбане средине, извора пијаће воде, шуме и др. Уклањање отпадних материја насталих као
последица елементарних непогода и других несрећа (органске и неорганске материје, неидентификовани предмети).
Поступак са лешом. Организација сахрањивање лешева (фазе).
Припрема средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију (ДДД) површина и објеката, одржавање опреме и извршавање ДДД објеката и површина.
Остварење сарадње са здравственом службом у циљу заштите ангажованих радних људи и
грађана од инфекције.
Рад и начин извођења асанације на РХБ контаминираним земљишту и објектима. РХБ деконтаминација земљишта и објеката.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА РХБ ЗАШТИТУ
Р.
бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну
обуку

Количина
Ј.
мере

Ком.

Ø

Информатичка учионица са средствима и опремом за РХБ заштиту

1

Ø. 1

Специјализована учионица

1
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Ø. 2

Наставни филм

компл.

по потреби

Ø. 3

Основна конфигурација рачунара

компл.

1

Ø. 4

Видеобим

ком.

1

Ø. 5

Лабораторије покретне [за радиометријске и хемијско токсиколошке анализе (на р. бр. 2. и р. бр. 4. ) ]

Ø. 6

Лабораторијска опрема и прибор

2
компл.

2

Δ1. Ø.
Возила за извиђање и превоз људи и опреме
7

ком.

2

Δ2. Ø.
Полигон за РиХ(Б) деконтаминацију
8

ком.

1

Δ2. Ø.
Полигон за извиђање
9

ком.

1

ком.

2

Δ3. Ø. Стационарне
10
1. радиометријска и 2. хемијско токсиколошка

лабораторије:

1.

АЦД (Аутомобил цистерна за деконтаминацију)

ком.

1

2.

Лабораторија радиометријска ЛАРА-10

ком.

1

3.

Лаборат. за мерењ. алфа (α) активнос. ДАП

ком.

1

4.

Лабораторија хемијска М-3 (ЛХ-М3)

ком.

1

5.

Комплет за хемиј. лаборат. ХЛ I и II

ком.

1

6.

Прибор за узимање узорака за анализу (КУ-М1)

ком.

1

7.

Комплет за обележавање КОНЗ-а

ком.

1

8.

Монитор гама (γ) зрачења – алармни

ком.

1

9.

Мерач контаминац. радиолош. (МРК-М87)

ком.

1

10.

Детектор хем. - полуаутомат. (ПХД-М1)

ком.

1

11.

Детектор радиолошки (ДР-М3)

ком.

2

12.

Детектор хемијски (ХД-М11б)

ком.

2

13.

Цевчице за хем. детектор - резервна (гарнитура)

компл.

по потреби
(100)

14.

Дозиметар командни

ком.

2

15.

Пуњач командног дозиметра

ком.

1

16.

Читач личног дозиметра

ком.

1

17.

Шатор командни већи ШВК М70 (за деконтаминацију)

ком.

1

18.

Станица за деконт. - покрет. ПДС-М78 (или М68)

ком.

1

19.

Врећа за контаминирану одећу - пластична

ком.

5

20.

Комплет за дезинфекцију и деконтаминацију људи

ком.

1
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21.

Опрема за деконтаминацију (дефинисати компл. мин. опреме са
возилом или приколицом)

ком.

1

22.

Резервоар за воду 1000l

ком.

1

23.

Уређај за загревање воде

ком.

1

24.

Пумпа моторна

ком.

1

25.

Уређај (опрема) за купање људи - [систем тушева за групу од 10 15 људи]

ком.

1

26.

Комплети за деконтаминацију људи, МТС, земљишта и објеката и
др.

ком.

1

27.

Комплет материја за деконтаминацију

ком.

по потреби

28.

Прскалица леђна виноградарска - воћна (уређај за распршивање
течности)

ком.

1

29.

Детектор хемијски за опасне гасове - други

ком.

2

30.

Радио уређај УКТ – ручни

ком.

1

31.

GPS уређај преносни

ком.

1

32.

Преносни рачунар (за GIS и др. )

ком.

1

33.

Ранац медиц. техн. - Торба болничара СнК-1

ком.

1

34.

Термо покривач – ћебе

ком.

1

35.

Носила санитетска

ком.

1

36.

Упртач за санитетска носила

ком.

2

37.

Ћебе

ком.

2

38.

Маска заштитна

ком.

5

39.

Огртач заштитни

ком.

5

40.

Рукавице заштитне

пар

5

41.

Дозиметар лични ("Дозиметар филм")

ком.

5

42.

Прибор за деконтаминацију лични (ЛПД-М3)

ком.

5

43.

Завој први индивидуални

ком.

5

44.

Таблете "Пантоцит" за дезинф. Воде

ком.

5

45.

Чизме гумене (заштитне)

пар

5

46.

Кецеља заштитна

ком.

5

47.

Комбинезон заштитни (КЗ-М5) једноделни

ком.

5

48.

Рукавице лабораторијске

пар

5

49.

Школска хемијска средства и прибори (Школски хемијски прибори: - ШХП-2; ШХП-3;)

ком.

1
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2. 8. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ
ИЗ РУШЕВИНА
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

1.

Рушевине

2

2

-

2.

Снаге за спашавање из рушевина

1

1

-

3.

Организација претраживања и раскрчивања рушевине

4

2

2

4.

Опрема за спасавање из рушевина

6

1

5

5.

Спасавање затрпаних из рушевина и просторија
испод рушевина

8

1

7

6.

Извлачење повређених из рушевина. Прва помоћ и
збрињавање повређених

4

-

4

7.

Методе спасавања повређених

7

-

7

32

7

25

УКУПНО
Р.
бр.
TEME

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА
СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА

1.

Рушевине
Врсте катастрофа, врсте рушевина, врсте грађевина и конструкција, познавање конструкција, структурални елементи.

2.

Снаге за спашавање из рушевина
Тимови за спашавање из рушевина, ИНСАРАГ

3.

Организација претраживања и раскрчивања рушевине
Рад тима на терену, ризик везан за напредовање у рушевинама, генерално одвијање операција (увод, потрага и локализација жртава с површине, приступ жртвама, уклањање
терета, борба противдиректног узрока опасности, борба против секундарних опасности),
детаљнија потрага са псима и акустиком, различита места преживљавања.

4.

Опрема за спасавање из рушевина
Правила сигурности, ваздушни јастуци за подизање терета, детектор радиолошки, детектор хемијски, аудио и видео опрема за детектовање жртава.

5.

Спасавање затрпаних из рушевина и просторија испод рушевина
Маневри за повлачење терета, врсте подупирача и подупирање.

6.

Извлачење повређених из рушевина. Прва помоћ и збрињавање повређених
Прва помоћ, тријажа жртава, кома положај, имобилизација, вештачко дисање, подизање
жртве, употреба корита и носила.

7.

Методе спасавања повређених
Чворови и за везивање, везивање жртве, метода котураче, метода паралелних лестви,
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метода 4 тачке, метода шарке, метода клизаљке.
НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА
Р. бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

Количина
Јед. мере

комада

1.

Возило за превоз људи и опреме

ком.

2

2.

Шлем заштитни

ком.

30

3.

Мегафон

ком.

1

4.

Заштитна маска са цедилом

ком.

4

5.

Торбица прве помоћи

компл.

1

6.

Комплет личне и заједничке опреме

компл.

2

7.

Комплет алата за спасавање (гарнитура)

компл.

2

8.

Развални алат и опрема

компл.

1

9.

Опрема за заштиту органа за дисање

компл.

2

10.

Комплет опреме за спасавање са висина

компл.

2

11.

Метар метални – двометар

ком.

1

12.

Греде и даске (по потреби)

компл.

1

13.

Подупирачи и разупирачи (по потреби)

компл.

1

14.

Ћебе

ком.

10

15.

Упртач за извлачење и ношење повријеђених

ком.

2

16.

Универзални уређај за вучу и подизање терета вучне

компл.

1

17.

Уређаји хидраулични (у комплету)

компл.

2

18.

Геофон електронски (EMG-1)

ком.

5

19.

Детектормеханичко-акустични (MAD P-1)

ком.

5

20.

Дизалица ручна 5 t

ком.

1

21.

Јастуци ваздушни за подизање терета

компл.

1

22.

Апарат за аутогено резање (и варење)

ком.

1

23.

Алат водоинсталатерски

компл.

1

24.

Алат електричара

компл.

1

25.

Алат столарско-тесарски

компл.

1

26.

Алат зидарски

компл.

1

27.

Средства везе

ком.

4
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28

Читач личног дозиметра

ком.

1

29.

Детектор хемијски (детектор)

ком.

1

30.

Детектор радиолошки

ком.

1

31.

Наставни филм

32.

Основна конфигурација рачунара

компл.

1

33.

Лестве растегаче

ком.

1

34.

Лестве настављаче

ком.

2

2. 9. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОСМАТРАЊЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОСМАТРАЊЕ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

1.

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања у Републици Србији

1

1

-

2.

Организација телекомуникација за потребе јединице
за осматрање

2

1

1

3.

Осматрање и мерење параметара РХБ опасности

3

2

1

4.

Осматрање ваздушног простора и откривање опасности

2

2

-

5.

Осматрање територије и откривање и праћење опасности

1

1

-

6.

Вођење радне карте

2

1

1

7.

Документација јединице за осматрање

1

-

1

8.

Средства и опрема јединице за осматрање и њихова
употреба

3

1

2

9.

Пријем и обрада података о опасностима

3

3

-

10.

Употреба личног наоружања

2

УКУПНО

20

2
12

8

Р. бр.
TEME

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА
ОСМАТРАЊЕ

1.

Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања у Републици Србији
- Задаци система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Организација и рад система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Шема система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
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- Јединица за осматрање (намена, задаци и састав)
- Осматрачка станица, (број, избор и уређење локације)

2.

Организација телекомуникација за потребе јединице за осматрање
- Врсте веза које се организују
- Шема радио-телефонских веза Службе 112
- Шема телефонских и радио-телефонских веза специјализованих јединица ЦЗ за осматрање
- Телефонски и радио-телефонски именик специјализованих јединица ЦЗ за осматрање
- Начин употребе телекомуникационих средстава (радио-уређај УКТ - ручни, телефон
мобилни, телефон индукторски и линијске опреме)

3.

Осматрање и мерење параметара РХБ опасности
- Организација РХБ контроле територије
- Општи појмови о нуклеарно-хемијско-биолошко (НХБ) оружју, карактеристике дејства,
средства примене НХБ оружја и средства за личну НХБ заштиту
- Организација и рад осматрачких станица при осматрање нуклеарног и хемијског удара
- Осматрање нуклеарног и хемијског удара
- Начин достављања података и кључ за кодирање извештаја и докумената
- Средства и опрема за осматрање и откривање НХБ удара
- Начин коришћења комплета за визуелно мерење појава НХ удара, комплета за узимање
узорака, комплета за метеоролошко осматрање, радиолошког и хемијског детектора

4.

Осматрање ваздушног простора и откривање опасности
- Осматрање ваздушног простора и откривање циљева у ваздуху
- Начин распознавања нападних средстава из ваздуха и одређивање њихове даљине и
висине
- Начин јављања о откривеним опасностима
- Средства и опрема за осматрање ваздушног простора и њихова употреба (двоглед, бусола и ИЦ уређај за ноћно осматрање)

5.

Осматрање територије и откривање и праћење опасности
- Осматрање територије - акваторије и откривање опасности (Елементарне непогоде и
друге несреће)
- Осматрање опасности и ефеката дејстава на територији - акваторији
- Начин осматрања и јављања и приказивања дејстава на територији

6.

Вођење радне карте
- Појам и врсте радних карата
- Начин приказивања објеката и облика на картама
- Топографске карте и њихово коришћење

7.

Документација јединице за осматрање
- Дневник осматрања осматрачких станица
- Преглед извештаја нуклеарне експлозије на територији (извештај о нуклеарној експлозији, радиоактовном облаку; преглед извештаја о хемијском удару на територији)
- Преглед откривених појава радиолошко-хемијске контаминације на територији и преглед кључева

8.

Средства и опрема јединице за осматрање и њихова употреба
- Практично упознавање са МТС специјализоване јединице ЦЗ за осматрање и њихова
употреба

9.

Пријем и обрада података о опасностима
- Пријем, обрада и достава података надлежним органима о ситуацији на територији акваторији и њихова визуелна презентација
- Наношење линије узбуњивања и давање знака о опасности
- Пријем, обрада и процена података о РХБ ситуацији, израда анализа и прогноза о РХБ
ситуацији и доношење одлуке о давању знака опасности односно дистрибуцији података
о РХБ ситуацији надлежним органима и уношење података о РХБ ситуацији
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- Одређивање параметара процента губитака људства и степена оштећења објеката
10.

Употреба
- Наоружање са наставом гађања

личног

наоружања

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОСМАТРАЊЕ
Р.
Бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну
обуку

Количина
Јед. мере

комада

1.

Специјализована учионица

ком.

2.

Маска заштитна

ком.

1

3.

Огртач заштитни

ком.

1

4.

Рукавице заштитне

пар

1

5.

Дозиметар лични

ком.

1

6.

Прибор за деконтаминацију лични

ком.

2

7.

Пиштољ полуаутоматски (команда и ос)

ком.

1

8.

Б/к муниције за пиштољ

компл.

1

9.

Пушка аутоматска (ОС)

ком.

1

10.

Б/к муниције за АП

компл.

1

11.

Бусола

ком.

2

12.

Двоглед

ком.

2

13.

Знаци за обележавање страна света

ком.

1

14.

Комплет за визуелно мерење појава НХ удара (КМНХ-у)

компл.

1

15.

Комплет за узимање узорака

компл.

1

16.

Комплет за метеоролошко осматрање

компл.

1

17.

ИЦ уређај (пасивни) за ноћно осматрање

ком.

1

18.

Пријемник транзисторски

ком.

1

19.

Радио уређај УКТ – ручни

ком.

4

20.

Телефон мобилни

ком.

1

21.

Телефон индукторски

ком.

2

22.

Кабал ПТК-56 (750 m)

ком.

1

23.

Калем ДБ-3 (ДБ-3А)

ком.

1

24.

Мотка за набацивање

ком.

1

25.

Моталица МЛ-1 (МЛ-1А)

ком.

1
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26.

Пењалице монтерске

пар

1

27.

Опасач монтерски

ком.

1

28.

Детектор радиолошки

ком.

1

29.

Детектор хемијски

ком.

1

30.

Пиштољ сигнални

ком.

1

31.

Карта 1:50. 000

ком.

1

2. 10. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ
Наставних часова

Р.
ТЕМА
бр.

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

1.

Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања
и узбуњивања у Републици Србији

1

1

-

2.

Организација и управљање системом за узбуњивање
на територији Републике Србије

3

1

2

3.

Организација телекомуникација за потребе јединице
за узбуњивање

2

1

1

4.

Средства и опрема јединице за узбуњивање

2

-

2

8

3

5

УКУПНО
Р.
бр.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА
УЗБУЊИВАЊЕ

1.

Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања у Републици Србији
- Задаци система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Организација и рад система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Шема система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Јединица за узбуњивање (намена, задаци и састав)

2.

Организација и управљање системом за узбуњивање на територији Републике
Србије
- Организација система за јавно узбуњивање, начин преношења сигнала, акустичка студија,
знаци за узбуњивање
- Начин управљања системом за јавно узбуњивање (даљинско и ручно)
- Средства за јавно узбуњивање (врсте и карактеристике алармних сирена, опрема за даљинско управљање сиренама и преносни путеви)
- Стање система за јавно узбуњивање и даљи развој

3.

Организација телекомуникација за потребе јединице за узбуњивање
- Врсте веза које се организују
- Шема радио-телефонских веза Службе 112
- Шема радио-телефонских и жичних веза специјализованих јединица ЦЗ за узбуњивање
- Радио-телефонски именик специјализованих јединица ЦЗ за узбуњивање
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- Начин употребе телекомуникационих средстава (радио-уређај УКТ - ручни, радио уређај
УКТ - фиксни, телефон индукторски и линијске опреме)
Средства
и
опрема
јединице
за
узбуњивање
- Практично упознавање са МТС специјализоване јединице ЦЗ за узбуњивање

4.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ
Р. Бр.

Количина

Материјално-техничко средство за наставу и практичну
обуку

Јед. мере

комада

1.

Специјализована учионица

ком.

2.

Маска заштитна

ком.

1

3.

Огртач заштитни

ком.

1

4.

Рукавице заштитне

пар

1

5.

Дозиметар лични

ком.

1

6.

Прибор за деконтаминацију лични

ком.

1

7.

Радио уређај УКТ – ручни

ком.

4

8.

Радио уређај УКТ – фиксни

ком.

1

9.

Телефон индукторски

ком.

2

10.

Кабал ПТК-56 (750м)

ком.

1

11.

Калем ДБ-3 (ДБ-3А)

ком.

1

12.

Мотка за набацивање

ком.

1

13.

Моталица МЛ-1 (МЛ-1А)

ком.

1

14.

Пењалице монтерске

пар

1

15.

Опасач монтерски

ком.

1

2. 11. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Наставних часова

Р.
бр

ТЕМА

1.
2.

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања

1

1

-

Организација телекомуникација за потребе Службе
112

1

1

-
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3.

Документа телекомуникација

1

1

-

4.

Бежични и жични телефонски саобраћај

2

1

1

5.

Примопредајни радио-уређаји

2

-

2

6.

Телефонска централа и телефонски апарати

2

-

2

7.

Кабловске жичне линије

1

-

1

8.

Средства и опрема јединице за телекомуникације

2

-

2

9.

Употреба личног наоружања

2

-

2

14

4

10

УКУПНО
Р. бр.
TEME

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

1.

Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Задаци система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Организација и рад система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Шема система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
- Јединица за телекомуникације (намена, задаци и састав)

2.

Организација телекомуникација за потребе Службе 112
- Врсте веза које се организују
- Шема жичних веза Службе 112
- Шема жичних веза специјализованих јединица ЦЗ
- Шема радио-телефонске мреже Службе 112
- Шема мобилне радио-телефонске мреже Службе 112
- Шема телефонских и радио-телефонских веза специјализоване јединице ЦЗ за осматрање
- Шема радио-телефонских веза специјализоване јединице ЦЗ за узбуњивање

3.

Документа телекомуникација
- Радио-телефонски именик Службе 112 - изводи
- Телефонски и радио-телефонски именик специјализованих јединица ЦЗ за осматрање
- Радио-телефонски именик специјализованих јединица ЦЗ за узбуњивање
- Интерфејс за програмирање радио-уређаја

4.

Бежични и жични телефонски саобраћај
- Основне особине радио-веза које се организују
- Фреквентни опсег и број канала у коме се организују радио-везе
- Врсте радио-веза и начин рада
- Мере противелектронске заштите које се предузимају
- Основне особине жичних веза које се организују
- Преносни пут и врсте жичних веза које се организују
- Интеграција жичних и радио-веза

5.

Примопредајни радио-уређаји
- Примопредајни радио-уређаји, њихове карактеристике и начин коришћења (репетитори фиксни и мобилни, радио-уређаји фиксни и ручни)
- Антенски систем

6.

Телефонска централа и телефонски апарати
- Телефонска централа ИТЦ-10, индукторски телефон М-63, њихове техничке карактери-
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стике и начин коришћења
7.

Кабловске
жичне
линије
- Линијска опрема (кутија прикључна ПКОН-1, кабал ПТК-56, калем ДБ-3 (ДБ-3А) и
остало)

8.

Средства
и
опрема
јединице
за
телекомуникације
- Практично упознавање са МТС специјализоване јединице ЦЗ за телекомуникације

9.

Употреба
- Наоружање са наставом гађања

личног

наоружања

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
Р.
Бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну
обуку

Количина
Јед. мере

комада

1.

Специјализована учионица

ком.

1

2.

Репетитор – мобилни

ком.

1

3.

Стуб антенски – мобилни

ком.

1

4.

Антена

ком.

1

5.

Радио уређај УКТ – ручни

ком.

4

6.

Радио уређај УКТ – фиксни

ком.

1

7.

Централа индукторска ИТЦ-10

ком.

1

8.

Телефон индукторски М-63

ком.

4

9.

Кутија прикључна ПКОН-1

ком.

1

10.

Бројчаник телефонски

ком.

1

11.

Кабал ПТК-56 (750м)

ком.

1

12.

Калем ДБ-3 (ДБ-3А)

ком.

1

13.

Мотка набацна

ком.

1

14.

Моталица МЛ-1 (МЛ-1А)

ком.

1

15.

Пењалице монтерске

ком.

1

16.

Рачунар преносни

ком.

1

17.

Интерфејс за програмирање радио-уређаја

ком.

1

18.

Пиштољ полуаутоматски (команда и ОС)

ком.

1

19.

Б/к муниције за пиштољ

компл.

1

2. 12. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗБРИЊАВА-
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ЊЕ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

1.

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

Логистика у активностима цивилне заштите, улога и задаци јединице

1

1

-

2.

Активирање јединице, изузимање опреме, превоз, организација места боравка јединице ЦЗ

1

1

-

3.

Упознавање са формацијском и другом опремом за збрињавање

3

1

2

4.

Међународни стандарди за припрему привременог смештаја за угрожене (смештај, вода, хигијена, дренажа, храна,
опрема за домаћинство). Организација кухиње, припрема
хране у пољским условима и дистрибуција корисницима

6

1

5

5.

Координација између снага заштите и спасавања учесника
у спровођењу задатка збрињавања угрожених и пострадалих

1

1

-

6.

Организација прихвата и смештаја корисника, као и функционисања и управљања објектом за привремени смештај и
збрињавање

1

1

-

7.

Практична обука за рад са формацијском и другом опремом и одржавање исте. Групни рад по систему ротације на
задацима

8

-

8

8.

Безбедност и заштита припадника јединице и корисника
смештаја и спровођење хигијенско епидемиолошких и
превентивних мера

2

1

1

9.

Практична вежба постављања свих елемената за формирање привременог смештаја

8

1

7

10.

Асанација локације после употребе, провера стања коришћене опреме. Анализа спроведене операције.

1

1

-

32

9

23

УКУПНО
Р.
бр.

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА
ЗБРИЊАВАЊЕ

1.

Логистика у активностима цивилне заштите, улога и задаци јединице

2.

Активирање јединице, изузимање опреме, превоз, организација места боравка
јединице ЦЗ

3.

Упознавање са формацијском и другом опремом за збрињавање

4.

Међународни стандарди за припрему привременог смештаја за угрожене
(смештај, вода, хигијена, дренажа, храна, опрема за домаћинство)
Стандарди и показатељи за привремени смештај у ванредним ситуацијама
Стандарди и показатељи за обезбеђивање квалитета и количине воде у ванредним ситуацијама.
Стандарди и показатељи за обезбеђивање основних хигијенских услова у ванредним ситуа-
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цијама, адекватних тоалета, одводњавања и уклањања отпада
Стандарди и показатељи у обезбеђивању квалитета и адекватне количине хране, ускладиштавања, транспорта и припремања прехрамбених артикала
Стандарди и показатељи за потребе и адекватан квалитет опреме и робе непрехрамбеног
карактера за породичне потребе у колективу или у породичном привременом смештају

5.

Координација између снага заштите и спасавања учесника у спровођењу мере
збрињавања
(Локална самоуправа, Црвени крст, Дом здравља, Ресторани, Јавна комунална предузећа... )
Законски основ за формирање привременог смештаја у ванредним ситуацијама
Законски основ за формирање привременог смештаја у ванредним ситуацијама
Законске обавезе и специфичности обављања одређених снага заштите и спасавања у области збрињавања
Механизми ефикасне координације и опредељивање носилаца сваког планираног задатка и
израда оперативних процедура за реализацију сваке обавезе
Психосоцијална подршка корисницима и помагачима у ванредним ситуацијама
Рад службе тражења, законске обавезе органа и организација, спајање породица

6.

Организација прихвата и смештаја корисника, као и функционисања и управљања објектом за привремени смештај и збрињавање
Типови привременог смештаја у ванредним ситуацијама (прихватилишта, шаторска - контејнерска и слична привремена насеља, колективни смештај у зиданим објектима предвиђеним за опоравак, туризам и сл., привремени смештај у зиданим објектима које треба адаптирати за привремени смештај, породични смештај и проналажење трајног решења решења
Успостављање управљања смештајем у колективу и дефинисање задужења, послова и одговорности
Организација рада са штабовима, центрима за социјални рад, саветовалиштима за децу
Припрема породица потенцијалних корисника привременог смештаја
Евидентирање породица потенцијалних домаћина за пријем корисника на привремени
породични смештај, процењивање додатних потреба истих за квалитетан смештај и рад са
истима на припреми за пријем и заједнички живот са корисницима

7.

Практична обука за рад са формацијском и другом опремом (појединачно са сваком: шатори разних типова, опрема за снабдевање водом, опрема за кухињу, опрема за
трпезарију, опрема за обезбеђивање електричне енергије и расвете, опрема за санитарни
чвор, опрема за безбедност.... ) и одржавање исте. ГРУПНИ РАД по систему ротације на
задацима
(1. група ради са опремом за смештај, 2. група са опремом за ел. енергију, 3. група са опремом за воду итд. и након сваког часа ради се ротације група)
Детаљно упознавање свих типова шатора за породични смештај и остале елементе насеља
(командни шатор; шатор М-70; магацински шатор М-70; шатор Омега; Шатор Ферино;
Шатор Рофи; Постављање разних модела пољских кревета
Детаљно упознавање и постављање у погон хигијенског контејнера са инсталацијама за
воду, струју и канализацију, копање латрина, формирање приручних објеката за одржавање
личне хигијене
Детаљно упознавање са пумпама за воду, постављање разних модела и капацитета резервоара за воду, копање канала за одводњавање, постављање корпи и контејнера за чврсти отпад
Детаљно упознавање са техничким карактеристикама пољске кухиње и остале опреме за
чување, припремање и дистрибуцији хране
Детаљно упознавање са техничким карактеристикама агрегата за електричну енергију, и
свих електричних инсталација и уређаја за функционисање насеља
Детаљно упознавање са противпожарним апаратима, хидрантима, и осталим средствима за
противпожарну заштиту
Детаљно упознавање са припадајућим возилима и радним машинама на моторни погон

8.

Безбедност и заштита припадника јединице (на раду) и корисника смештаја
(пострадалог становништва), као и спровођење хигијенско епидемиолошких и
превентивних мера
Организација физичког обезбеђења објеката за привремени смештај
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Противпожарна заштита објеката за привремени смештај
Учешће корисника у обављању послова обезбеђивања и примени мера самозаштите
Практична вежба постављања свих елемената за формирање привременог
смештаја
Процена услова терена и објеката, доношење одлуке о најповољнијем, као и планирање на
терену и постављање свих елемената насеља на место и у функцију
Упознавање са елементима привременог смештаја и увежбавање постављања у функцију
привремених објеката за смештај (шатори, контејнери, камп приколице, лако монтажни
објекти)
Сагледавање постојећих услова које нуде делови зиданих објекта и давање предлога за прилагођавање истих за коришћење у сврху привременог смештаја људи
Постављане елемената места за пријем корисника, пункта за информације, евидентирање
корисника и рада службе тражења
9.

Постављање све опреме за здравствену тријажу при пријему корисника и претварање пункта за привремену амбуланту и бригу о одојчади
Постављање елемената за снабдевање водом за пиће и техничком водом, одржавање личне
и колективне хигијене
Постављање све опреме и инсталације за тоалете, одводњавање и прикупљање и уклањање
излучевина, прикупљање и уклањање чврстог отпада
Постављање опреме за производњу електричне енергије и електричне инсталације и обезбеђивање услова за прикључивање расвете и потребних електричних уређаја и опреме
Постављање опреме за ускладиштавање прехрамбених артикала и припремање хране
Постављање објекта и опреме за трпезарију и порцијање хране, као и одлагање помија и
сплачина
Постављање опреме за обезбеђивање привременог магацина и постављање у функцију
Постављање опреме за привремену изолацију болесних корисника
Обезбеђивање опреме за привремени наставак школовања школске деце, дневни боравак,
игралиште и за друштвене садржаје

10.

Асанација локације после употребе, провера стања коришћене опреме. Анализа спроведене
операције.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ
Р.
Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку
Бр.

Количина
Јед.
мере

комада

компл.

1

1.

Торбица прве помоћи

2.

Лутка за вежбање оживљавања

ком.

1

3.

Џепна маска или заштитна фолија за давање вештачког дисања

ком.

1

4.

Стандардна средства за имобилизацију: Крамерове удлаге (од 50 и 100

ком.

по 2
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cm), пнеуматске или друга врста удлага и Шанцова крагна (колир)
5.

Материјал за имобилизацију средстава за имобилизацију (картон
дашчице и новине)

6.

компл.

4

Носила – стандардна

ком.

2

7.

Ћебе

ком.

4

8.

Стерилна газа од 1m, 1/2 m и 1/4 m

ком.

по 4

9.

Компресе нестерилне газе 5x5 cm или 10x10 cm (1 кутија са 100 ком)

кутија

по 1

10.

Калико завој ширине 10 cm, 8 cm и 5 cm

ком.

по 20

11.

Први завој 10 cm x5 m са једним јастучетом 10 cm x 12 cm

ком.

4

12.

Први завој 10 cm x 5 m са два јастучета 10 cm x 12 cm

ком.

4

13.

Први завој за трбух са једним и са два јастучета

ком.

4

14.

Троугла марама

ком.

40

15.

Завој за опекотине

ком.

4

16.

Фластер 2. 5 cm x 5 m

ком.

4

17.

Игла сигурница (зихернадла)

ком.

20

18.

Алкохол или друго безбојно средство за дезинфекцију (за чишћење и
дезинфекцију лутке)

l

1

3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ДЕО ОБУКЕ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ОБУКУ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Наставних часова

Р.
бр.

ТЕМА

Свега

Теориј.
настава

Практ.
настава

1.

Задаци, место и улога штабова за ванредне ситуације

1

1

-

2.

Улога и задаци повереника цивилне заштите и заменика
повереника. Јединице цивилне заштите опште намене

1

1

-

3.

Лична узајамна и колективна заштита и средства и
опрема за личну узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

1

1

-

4.

Задаци и мере цивилне заштите, склањање људи – склоништа

2

2

-

5.

Збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама.

1

1

-

6

6

0

УКУПНО
Р. бр.
TEME

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБУКУ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
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1.

Задаци, место и улога штабова за ванредне ситуације.
Појам ванредне ситуације
Штаб за ванредне ситуације
Значај, место и улога штабова за ванредне ситуације као снаге заштите и спасавања у
систему заштите и спасавања.
Образовање штабова за ванредне ситуације по свим нивоима
Задаци и рад штаба за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе.
Процена угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији аутономне
покрајине и територији јединице локалне самоуправе.
Постављање повереника цивилне заштите од стране штаба за ванредне ситуације.
Руковођење и координација активности између штаба за ванредне ситуације и повереника цивилне заштите у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака.

2.

Улога и задаци повереника цивилне заштите и заменика повереника. Јединице цивилне заштите опште намене.
Избор и постављање повереника цивилне заштите и заменика повереника.
Правна регулатива и основ за постављање и разрешавање повереника цивилне заштите и
заменика повереника, у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама и селима
(у даљем тексту: насеља) привредним друштвима и другим правним лицима и органима
државне управе.
Улога и задаци повереника
Улога повереника цивилне заштите и заменика повереника у збрињавању угрожених,
пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама. Задаци повереника.
Предузимање мере и активности повереника ЦЗ и заменика повереника на учешћу:
- запослених у спровођењу личне, узајамне и колективне заштите и извршавању других
задатака заштите и спасавања људи и материјалних добара у зградама и објектима за које
су задужени.
- грађана у спровођењу: мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и колективне
заштите и руковођење јединицама цивилне заштите опште намене.
Лична, узајамна и колективна заштита
Појам и значај личне, узајамне и колективне заштите у цивилној заштити, односно у
заштити и спасавању становништва и запослених у ванредним ситуацијама.
Средства и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и
других несрећа.
Објекти за колективну заштиту. Пример - склониште.
Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
Службу 112 - организација и задаци. Телефонски број 112. Знаци за узбуњивање.
Формирање, организовање и опремање јединица опште намене (ЈОН)
Формирање, образовање и опремање ЈОН. Попуна људством ЈОН. Задаци ЈОН.
Руковођење јединицама опште намене.

3.

Лична узајамна и колективна заштита и средства и опрема за личну узајамну
и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа
Појам - личне узајамне и колективне заштите
Уредба Владе Републике Србије о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа.
Обавезе субјеката и прописане норме - минималне количине средстава и опреме за личну
узајамну и колективну заштиту субјеката од елементарних непогоде и других несрећа.
Значај опремања државних органа, органа аутономних покрајина, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица, грађана и власника
стамбених зграда.
Чување, занављање и рокови за набавку средстава за личну узајамну и колективну заштиту.
Задаци повереника око вођење евиденција од значаја за заштиту и спасавање - по питању
опремљености средствима и опремом за личну узајамну и колективну заштиту.

4.

Задаци и мере цивилне заштите. Склањање људи - склоништа
Задаци цивилне заштите.
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Значај спровођења задатака цивилне заштите за спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама.
Укратко о следећим задацима: 1. узбуњивање; 2. евакуација; 3. склањање и урбанистичке
мере заштите; 4. збрињавање угрожених и настрадалих; 5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 6. заштита од техничко-технолошких несрећа; 7. заштита од рушења и
спасавање из рушевина; 8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 9. заштита и спасавање на неприступачним теренима; 10. заштита и спасавање од
пожара и експлозија; 11. заштита од НУС; 12. прва и медицинска помоћ; 13. асанација
терена; 14. очување добара битних за опстанак и 15. хитно успостављање неопходних
служби од јавног интереса.
Мере цивилне заштите.
Значај припреме и спровођења мера цивилне заштите, од стране свих субјекти система
заштите и спасавања у Републици Србији. Следеће мере цивилне заштите: 1. ) превентивне мере; 2. ) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и
других несрећа; 3. ) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће и 4.
) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и
других несрећа.
Склањање људи - склоништа
Пример задатка ЦЗ, кроз сагледавање обавеза повереника за његово спровођење
Значај спровођења задатка ЦЗ - склањање и урбанистичке мере заштите.
Склањање људи, материјалних и културних добара.
Склониште као објекат колективне заштите
Одржавање склоништа. Коришћење уређаја у склоништу. Припрема склоништа за боравак. Организација живота у склоништу, дужности вође склоништа - повереника, заменика и корисника склоништа.

5.

Збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситуацијама.
Ублажавање последица елементарних непогода и др. несрећа које проузрокују ванредну ситуацију
Ванредна ситуација; елементарнe непогодe и другe несреће које захтевају спровођење
евакуације и друге радње.
Спровођење евакуације и збрињавање угрожених и настрадалих.
Мере и задаци које треба предузети да се становништво са угрожене територије евакуише, као и да се обезбеде неопходни услови за живот на безбедној територији (пружи хитан смештај, здравствена заштита, снабдевање храном и водом, и обезбеде други услови и
потребе). br> План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама јединице локалне
самоуправе. Садржај плана - оријентационо, са неопходним показатељима за заштиту и
спасавање по врстама опасности, мерама и задацима цивилне заштите који се односе на
евакуацију и збрињавање.
Ангажовање Црвеног крста Србије и др. овлашћених и оспособљених правних лица на
нивоу Републике Србије и управног округа, као и опремљених и оспособљених правних
лица на нивоу јединице локалне самоуправе на наведеним задацима.
Улога повереника код реализација овa два задатака цивилне заштите.
Сагледавање улоге повереника око спровођења ових задатака цивилне заштите. Сарадња
учесника на пословима збрињавања и евакуације. Стварање услова за преузимање збрињавања и даљој бризи о збрињавању угрожених од стране надлежних органа јединице
локалне самоуправе.

НОРМАТИВ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОБУКУ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Количина

Р.
Бр.

Материјално-техничко средство за наставу и практичну обуку

Ø. 1

Учионица са неопходном информатичком опремом, пројекторима, филмовима и др.
МТС

Јед.
мере

Ком.
1
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1.

Мегафон

ком.

1

ком.

1

компл.

1

l

0. 2

Средства и опрема за личну узајамну и колективну заштиту
2.

Комплет за пружање прве медицинске помоћи

3.

Приручна апотека

4.

Средства за дезинфекцију (алкохол)

5.

Средства за деконтаминацију (сода бикарбона - кутија)

ком.

1

6.

Апарат ватрогасни (типа С: С-6, С-9, С-12)

ком.

3

7.

Лопата

ком.

1

8.

Крамп (или мотика)

ком.

1

9.

Мотика

ком.

1

10.

Испитивач напона

ком.

1
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21. Правилник о о начину утврђивања вредности грађевинског дела
објекта и начину обрачуна накнаде за склониште
Службени гласник Републике Србије, број 78 од 10. августа 2012.
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин утврђивања вредности грађевинског дела
објекта, која, у поступку издавања грађевинске дозволе, представља основицу за
обрачун накнаде, као и начин обрачуна накнаде коју је дужан да Јавном предузећу за
склоништа уплати инвеститор, који дограђује, надзиђује или реконструише објекат,
односно гради нови објекат у ком због непостојања техничких услова не гради склониште.
Члан 2.
Вредност грађевинског дела објекта утврђује се на основу предмера и предрачуна
радова из главног пројекта, на којем је извршена техничка контрола и који је урађен
у складу с грађевинским стандардима, нормативима и кретањима на тржишту, и то:
архитектонско-грађевинског пројекта, пројекта електро-инсталација, пројекта термотехничких и машинских инсталација и пројекта инсталација водовода и канализације.
За утврђивање вредности грађевинског дела објекта узима се предрачун следећих
радова:
1) груби грађевински радови: земљани; зидарски бетонски и армиранобетонски;
армирачки; тесарски;
2) грађевинско-занатски радови: изолатерски; столарски; лимарски; браварски; керамичарски; терачерски; стаклорезачки; каменорезачки; подополагачки; молерскофарбарски; кровопокривачки; фасадерски; разни радови везани за функционалност
и намену објекта;
3) инсталатерски радови: инсталације водовода и канализације; електроинсталације
слабе и јаке струје; термо-техничке инсталације; гасне инсталације; инсталације
лифта; инсталације заштите од пожара; разни инсталатерски радови у вези са функционалношћу и наменом објекта.
Члан 3.
Трошкови за уређење земљишта, који се, у смислу члана 65. став 1. Закона о ванредним ситуацијама не урачунавају у вредност грађевинског дела објекта, обухватају
трошкове:
1) за прибављање, припремање и опремање локације;
2) за уређење око објекта и прикључке на комуналну инфраструктуру (струја, водовод
и канализација, грејање, гас, телефон);
3) за израду и техничку контролу пројектне документације;
4) за таксе и трошкове прибављања локацијске и грађевинске дозволе.
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Члан 4.
Ако се грађевинска дозвола издаје на основу идејног пројекта, у складу са прописима
о планирању и изградњи, вредност грађевинског дела објекта утврђује се као производ јединичне цене коштања изградње и укупне корисне површине објекта према
стандарду SRPS U. C2. 100 у дин/m².
Јединична цена коштања изградње износи:
1) за стамбене површине – 40. 000 дин/m²;
2) за пословне површине – 50. 000 дин/m²;
3) за помоћне просторе (подруми, оставе, надстрешнице, гараже, трафостанице и сл. )
– 20. 000 дин/m²;
4) за индустријске објекте и производне хале – 30. 000 дин/m².
Члан 5.
Јавно предузеће за склоништа обрачунава инвеститору накнаду за склониште у висини од 2% од укупне вредности грађевинског дела објекта.
Ако се у поступку обрачуна накнаде за склониште утврди да предмер и предрачун
радова главног пројекта није урађен у складу с грађевинским стандардима, нормативима и кретањима на тржишту, вредност грађевинског дела објекта утврђује се на
начин утврђен у члану 4. овог правилника.
Ако су због протека времена између израде пројектне документације и обрачуна накнаде за склониште потрошачке цене порасле за више од 5%, вредност грађевинског
дела објекта утврђује се тако што се на предрачун радова из главног пројекта примени индекс раста потрошачких цена према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
01 број 3624/12-3
У Београду, 7. августа 2012. године
Министар,
Ивица Дачић, с. р.
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22. Правилник о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама
функција и специјалности и личној карти припадника цивилне
заштите
Службени гласник Републике Србије, бр. 32/2020, 83/2020.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се: саставни делови, изглед и боја униформе цивилне
заштите (у даљем тексту: униформа); начин задужења, замене и раздужења униформе; време и начин ношења униформе; рокови употребе униформе; обележавање униформе, опште и посебне ознаке, ознаке функција, дужности, специјалности; изглед
и садржај личне карте припадника цивилне заштите (у даљем тексту: лична карта).
Члан 2.
Комплет униформе састоји се из следећих делова: капа летња; капа зимска: јакна са
термоулошком на скидање; кошуља−блуза дугих рукава; панталоне; дукс; две мајице
кратког рукава са крагном и две мајице дугог рукава са крагном; полудубоке ципеле;
каиш; прслук флуоросцентни; гумене чизме; дводелно кишно одело и ранац – транспортна торба.
Униформа је иста за мушкарце и за жене.
Члан 3.
Комплет униформе задужују: припадници штабова за ванредне ситуације; припадници Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (у даљем
тексту: Надлежна служба) који обављају послове цивилне заштите; припадници јединица цивилне заштите; повереници цивилне заштите и њихови заменици.
Као минимум за припаднике јединица за узбуњивање и поверенике и заменике повереника цивилне заштите обезбеђује се прслук флуоросцентни, гумене чизме и дводелно кишно одело.
II. ОПИС ДЕЛОВА УНИФОРМЕ
Члан 4.
Опис делова комплета униформе:
1) Капа летња − састоји се из данцета, две бочне стране, траке постављене дуж обима
капе и сунцобрана. Бочне стране су спојене вертикалним шавом на предњем и задњем централном делу капе. На оба бочна дела су постављена по два отвора за вентилацију. Висина капе у предњем делу је 7 cm, а у задњем 9 cm. Дуж унутрашњег обода
капе ушивена је знојница ширине 3,5 cm. Знојница је постављена лепљивом међупоставом одговарајућег квалитета. Сунцобран капе се израђује од два слоја основне
тканине и међуслоја од неломљивог материјала. Спољни део сунцобрана штепа се са
шест украсних штепова.
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2) Капа зимска − састоји се из данцета, две бочне стране, траке постављене дуж обима капе, сунцобрана и продужетка за заштиту ушију. Бочне стране су спојене вертикалним шавом на предњем и задњем централном делу капе. Висина капе у предњем
делу је 7 cm, а у задњем 9 cm. Капа је постављена синтетичком плетенином типа полар (флис). Сунцобран капе се израђује од два слоја основне тканине и међу слоја од
неломљивог материјала. Спољни део сунцобрана штепа се са пет украсних штепова.
Продужетак за заштиту ушију је израђен од ребрасте плетенине. Плетенина је израђена из предива сировинског састава вуна/полиакрил.
3) Јакна са термоулошком на скидање − равног је кроја, дужине 90 cm за средњу
величину. Напред се затвара патент затварачем и копча дрикерима (шест комада).
Дрикери су скривени – не виде се са спољне стране ветровке. У пределу груди нашивена су два џепа хармоника кроја са поклопцима. Предња страна џепа је равна, без
треће димензије. Отвор џепа се затвара патент затварачем. У пределу појаса нашивена су два паспул џепа са поклопцем. Поклопци џепова су израђени од двоструке тканине и копчају се дрикерима који нису видљиви са спољне стране. У висини груди, на
растојању 0,5 cm од горње ивице џепова постављене су влакнасте траке за означавање корисника. На леђном делу јакне налази се натпис „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ израђен од сиве термо-рефлектујуће боје, а 1 cm испод њега, у целој ширини леђног дела,
нашивене су рефлектујуће траке у наранџасто-сивој боји, ширине 5 cm. На леђном
делу јакне намењених за штабове за ванредне ситуације, уместо натписа „ЦИВИЛНА
ЗАШТИТАˮ налази се натпис „ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕˮ. На леђном делу
јакне намењене за штабове за ванредне ситуације, поверенике и јединице цивилне
заштите локалне самоуправе испод термо-рефлектујуће траке налази се натпис са
називом јединице локалне самоуправе. У горњем делу леђа конструисане су две фалте дубине 4 cm у раменом делу. Фалте су са горње стране ушивене у рамени шав, а са
доње стране у шав леђног бочног дела. У пределу струка уграђен је канал ширине 2
cm, кроз који је провучен синтетички гајтан. У раменом делу, у шаву, нашивене су
еполете копљастог облика са благим нагибом према предњем делу. Еполете се копчају дугметом. Рукави су дводелни. На наставку рукава уграђене су две фалте дубине 1
cm, због комоције. Крајеви рукава се завршавају манжетном, са троугластим продужетком за заштиту шаке, који се регулише чичак траком (ширинe 2,5 cm). У пазушном делу рукава уграђен је елипсасти уметак ради постизања веће комоције. На рукавима су постављене одговарајуће ознаке припадности корисника. Јакна има повишену крагну са нашивеном лајсном која има улогу притезача крагне. Лајсна, ширинe 2,5
cm, а дужине 11 cm, постављена је на левој страни крагне и копча се уз помоћ чичак
траке. У крагни је смештена капуљача. Отвор за смештај капуљаче се затвара патент
затварачем. Са спољне стране, испод отвора крагне, прошивене су две рупице. Капуљача је сашивена из два дела. По њеном ободу је прошивен канал ширине 3 cm, кроз
који је провучен синтетички гајтан за регулацију отвора. На горњем делу капуљаче
налазе се два ушитка којима се даје форма капуљачи. У доњем делу, на 10 cm од дна,
формиране су по две мање фалте са сваке стране капуљаче. Капуљача је нашивена на
еластичну плетенину, која је ушивена у унутрашњи део крагне. Јакна је постављена
памучно синтетичком поставом. Саставни део јакне је термоуложак, израђен од штепане пластице и у пазушном делу има формиран отвор за вентилацију тела. Термоуложак се качи за јакну уз помоћ дугмади (укупно 13 комада, од чега су по два комада
постављена на крајевима рукава). Штепана пластица је израђена од два слоја синтетичке поставе и међупоставе – кофлина са блокадом. Површинска маса кофлина у
делу до тела је 100 g, а у делу рукава 60 g. Пластица се штепа у облику ромба. СлоНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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бодни крајеви термоулошка су обрађени паспул траком, а рукави се завршавају рендером. Конструкција термоулошка прилагођена је конструкцији ветровке.
4) Кошуља – блуза дугих рукава − равног је кроја, дужине 84 cm за средњу величину.
Крагна кошуље је једноделна и може се носити као обична крагна, када је у закопчаном стању, односно као ревер крагна, када се откопча прво дугме на кошуљи. Оваква
конструкција омогућава ношење кошуље као доњи одевни предмет (испод јакне) односно као горњи одевни предмет (блуза). У пределу груди нашивена су два џепа хармоника кроја са поклопцима. Предња страна џепа је ојачана са два штепа. Поклопци
џепова се затварају са по два дугмета на начин да нису видљива са спољне стране
(тзв. „скривено копчањеˮ). Крајеви поклопца се учвршћују са рингличарком са две
хоризонталне ринглице. На поклопцу левог горњег џепа уграђују се две вертикалне
ринглице, које формирају мањи отвор. Наспрам отвора, у унутрашњости џепа,
постављен је ужи џеп, који служи за смештај оловака. Изнад џепова, на растојању од
0,5 cm, нашивени су влакнасти делови чичак траке, за качење ознака корисника.
Копчање кошуље је уз помоћ дугмади („скривено копчањеˮ). Од укупно пет комада
дугмади, видљиво је само једно дугме, постављено у вратном делу. Рамени део кошуље је ојачан са још једним слојем тканине. На леђном делу кошуље налази се натпис
„ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ израђен од сиве термо-рефлектујуће боје, а 1 cm испод њега,
у целој ширини леђног дела, нашивене су рефлектујуће траке у наранџасто-сивој боји, ширине 5 cm. На леђном делу блузе намењених за штабове за ванредне ситуације,
уместо натписа „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ налази се натпис „ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕˮ. На леђном делу кошуље – блузе, намењене за штабове за ванредне
ситуације, поверенике и јединице цивилне заштите локалне самоуправе испод терморефлектујуће траке налази се натпис са називом јединице локалне самоуправе. На
леђном делу кошуље, у пределу струка, нашивене су две лајсне, са отвореним рупицама за дугмад. Лајсне, ширине 5,5 cm, а дужине 9 cm, служе за регулацију обима
појаса. Регулација је омогућена постављањем два дугмета на међусобном растојању
од 4–4,5 cm на леђном делу кошуље и копчањем лајсне са једним од њих. Рукави су
једноделни. У пределу лактова уграђују се ојачања, дужине око 20 cm и ширине 25
cm, у зависности од величинског броја. Сви саставни шавови рукава се наштепавају са
два паралелна украсна штепа. Крајеви рукава се завршавају манжетном (ширине 6
cm) израђеном од двоструке тканине. Притезање рукава је помоћу вертикално
постављеног трапезастог притезача који се копча за једно од три постојећа дугмета.
Са унутрашње стране рукава, изнад лакатних ојачања, нашивена је трака од основне
тканине, ширине 4 cm, а дужине 22 cm. Подавијањем рукава и качењем ове траке за
дугме сашивено са спољне стране рукава на одговарајућем месту, фиксирају се рукави
и не долази до њиховог спадања. У раменом делу левог рукава постављају се ознаке
припадности корисника.
5) Панталоне − равног су кроја, укупне дужине 106 cm, мерено на бочном делу. Копчање панталона и шлица је помоћу дугмета. Отвор шлица се учвршћује укосо,
постављеном ринглицом. Појас, ширине 4 cm, постављен је појасницом од основне
тканине. На појасу се нашива десет гајки (ширине 1 cm, а дужине 5 cm) за каиш, односно опасач. У горњем и доњем делу, гајке се учвршћују хоризонталном ринглицом,
целом ширином гајке. У бочне делове појаса убацује се ластиш за притезање панталона. Испод појаса су постављена два коса џепа чија је дужина отвора oд 16–18 cm,
зависно од величине. Кеса косих џепова је од основне тканине. Једна страна кесе ушива се у бочни шав панталона. Крајеви се ојачавају ринглицом (по две ринглице на
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џепу). Џепови се наштепавају дуплим штепом. У пределу бокова нашивају се џепови
са две фалте, дубине 3 cm. У задњем бочном делу џепова је формирана фалта дубине
3 cm. Отвори џепова се затварају патент затварачем. Поклопац џепа је од двоструке
тканине, наштепан украсним штепом. На поклопцима се уграђују по два дугмета за
„скривено копчањеˮ. У пределу изнад колена и на седалном делу панталона постављен је још један слој тканине, за ојачање тих делова. На дужини ногавица у спољњем
бочном делу, постављено је додатно парче тканине, у виду троугла. Крајеви ногавица
се завршавају манжетнама, ширине 4 cm, чији је један слободан крај дужи и трапезастог је облика. На тај део манжетне постављен је кукичасти део чичак траке, димензија 2,5 х 9 cm, док је на другом, равном делу манжетне, постављен влакнасти део,
димензија 2,5 х 11 cm. Затварањем манжетне врши се регулација отвора ногавице. На
20 cm изнад доње ивице манжетне нашивене су рефлектујуће траке у наранџастосивој боји, ширине 5 cm, по целом обиму отвора ногавице.
6) Дукс − модел је равног кроја, са повишеном равном крагном. Напред се затвара
целом својом дужином патент затварачем, укључујући и крагну. У пределу струка су
постављена два коса џепа чији се отвори затварају патент затварачем. Џепови су са
џепним кесама, израђеним од тканине за џеповину. Рукави су једноделни и завршавају се манжетном од истог материјала.
7) Мајица − памучна је, са крагном, кратких рукава и црвене боје. На рукавима су
постављене одговарајуће ознаке припадности корисника. На леђном делу мајице,
налази се натпис „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ, израђен од сиве термо-рефлектујуће боје.
Припадницима штабова за ванредне ситуације, уместо натписа „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ мајица се обележава натписом „ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕˮ. На
леђном делу мајице намењене за штабове за ванредне ситуације, поверенике и јединице цивилне заштите локалне самоуправе испод наведених натписа налази се натпис са називом јединице локалне самоуправе.
8) Мајица дугих рукава − памучна је, са крагном, дугих рукава и црвене боје. На рукавима су постављене одговарајуће ознаке припадности корисника. На леђном делу
мајице, налази се натпис „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ, израђен од сиве терморефлектујуће боје. На леђном делу мајице намењене за штабове за ванредне ситуације, уместо натписа „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ налази се натпис „ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕˮ. На леђном делу мајице намењене за штабове за ванредне ситуације,
поверенике и јединице цивилне заштите локалне самоуправе испод наведених натписа налази се натпис са називом јединице локалне самоуправе.
9) Полудубоке ципеле − црне су боје и састоје се из два дела. Горњи део се израђује од
коже, а састоји се од предњег и задњег дела, саре и затвореног језичка који су састављени – прошивени у два реда. Доњи део ципеле је израђен из једног дела, гуменог
ђона, са додатком кожног ојачања између доњег и горњег дела.
10) Синтетички каиш − израђен је од коже црне боје, ширине 3 cm.
11) Флуоросцентни прслук − кроји се из целе ширине тканине, без бочних шавова и
са полукружним предњим деловима. Конструисан је за ношење као горњи одевни
предмет (преко јакне и сл. ) и због својих рефлектујућих својстава омогућава уочавање корисника и у условима смањене видљивости. Дужина прслука је 62 cm за средњу
величину. Копча се на предњем делу, уз помоћ лајсни, ширине 2 cm. Лајсна поставНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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љена са десне стране предњег дела прслука је укупне дужине 16 cm, од којих је 7 cm
нашивено за прслук и покривено влакнастим делом чичак траке. На преосталом делу
лајсне са њене унутрашње стране, нашивена је адекватна чичак трака (дужина влакнастог дела 2,5 cm, дужина кукичастог дела 5 cm на међусобном растојању од 1 cm).
На левој страни предњице нашивена је лајсна дужине 7 cm у облику омче кроз коју је
провучена метална Д алка. Копчање прслука се постиже провлачењем дуже лајсне
кроз Д алку, њеним пресавијањем и качењем за чичак траку. На растојању од 5 cm од
дна прслука, по целом ободу, нашивене су две сиве рефлектујуће траке ширине 5 cm,
на међусобном растојању од 5 cm. Рефлектујуће траке исте ширине постављене су и
вертикално, почев од горње хоризонталне траке на предњем делу преко рамена до
лопатица на леђима. Дужина вертикалне траке на предњем делу је 42 cm, а на леђима 15 cm. У леђном делу, испод вертикалних трака остављен је простор за ознаку
припадности корисника. Све слободне ивице прслука, обрађене су паспул траком од
истог материјала.
12) Гумене чизме − дубоке су, црне боје и израђене према стандардима који важе у
Републици Србији.
13) Дводелно кишно одело са торбицом − жуте је боје и израђено је од водоотпорног
материјала PVC. На леђном делу кишне кабанице, налази се натпис „ЦИВИЛНА
ЗАШТИТАˮ израђен од црвене термо-рефлектујуће боје. На леђном делу кабанице
намењене за штабове за ванредне ситуације, поверенике и јединице цивилне заштите
локалне самоуправе испод термо-рефлектујуће траке налази се натпис са називом
јединице локалне самоуправе.
14) Транспортна торба–ранац − запремине 80 литара, димензије 80 cm х 30 cm х
30 cm, израђена од тамно плаве полиестерске тканине, кордура 1000Д, која је третирана водо-одбојном импрегнацијом. Торба има главни велики простор без преграда
који се затвара патент затварачем, на спољним чеоним странама торбе ранца су по
један џеп величине чеоне стране, који се затварају патент затварачем, на средини
горње стране торбе ранца на 10 cm растојања од патент затварача нашивен је провидни џеп за картицу са именом и презименом припадника цивилне заштите. Дно
торбе је чврсто и двослојно, ручке торбе ранца се израђују од кордура и тако су димензионисане да се торба–ранац могу носити као торба и као ранац.
Изглед – скица делова основних комплета, осим делова из става 1. тач. 7), 8), 10), 12)
и 13) овог члана, дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и који чини
његов саставни део.
Члан 5.
Основна боја тканине за униформу је тамно плава. Боја поставе и дугмади прилагођава се боји основне тканине.
III. НАЧИН ЗАДУЖЕЊА, УПОТРЕБЕ, ЗАМЕНЕ И РАЗДУЖЕЊА УНИФОРМЕ
Члан 6.
Приликом именовања, односно распоређивања на дужност униформу обезбеђује и
издаје на употребу:
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1) члановима Републичког и окружних штабова за ванредне ситуације, припадницима надлежне службе који обављају послове цивилне заштите и припадницима специјализованих јединица цивилне заштите − Надлежна служба;
2) члановима штабова за ванредне ситуације локалних самоуправа, повереницима и
заменицима повереника цивилне заштите и припадницима јединица цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе − јединице локалне самоуправе;
3) повереницима и заменицима повереника цивилне заштите − привредна друштва и
друга правна лица.
Члан 7.
Припаднику јединице цивиле заштите који се упућује у међународне мисије цивилне
заштите додељују се два комплета униформе.
Члан 8.
Приликом првог задужења комплета униформе или делова комплета отвара се прописани лични картон задужења припадника цивилне заштите.
Надлежна служба, односно орган који обезбеђује униформу, опрему и друго врши
надзор наменског коришћења, прати стање униформе и залихе.
Члан 9.
Припадник цивилне заштите је дужан да одржава и чува задужену униформу у
чистом и уредном стању.
1. Оштећење, губитак или уништење комплета или дела униформе
Члан 10.
Припадник цивилне заштите врши замену комплета или делова униформе који су
оштећени, изгубљени или уништени у обављању службе, уз одобрење органа код кога
је задужио униформу.
Припадник цивилне заштите је дужан да врати оштећени део униформе са ознакама.
Уколико оштећење, нестанак или уништење појединог дела униформе није настало
као последица обављања службе, нови комплет или део униформе биће издат припаднику цивилне заштите уз надокнаду према набавној цени и о његовом трошку.
Члан 11.
Лице који из било ког разлога престаје бити обвезник цивилне заштите, дужан је да
врати задужену униформу са ознакама.
2. Евиденције
Члан 12.
Надлежна служба води евиденцију податка о личном задужењу униформе чланова
Републичког и окружних штабова за ванредне ситуације, припадника надлежне слу-
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жбе који обављају послове цивилне заштите и припадника специјализованих јединица цивилне заштите које образује надлежна служба.
Члан 13.
Евиденцију податка о личном задужењу униформе чланова покрајинских и општинских штабова за ванредне ситуације, повереника, заменика повереника и припадника
јединица опште намене води надлежни орган покрајине, односно јединице локалне
самоуправе.
IV. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ
Члан 14.
Припадник цивилне заштите носи униформу приликом обављања задатака цивилне
заштите у акцијама заштите и спасавања, током учешћа и спровођења вежби, обуке,
смотре, одређених свечаности и у другим случајевима по налогу надлежног руководиоца.
Члан 15.
У зависности од временских услова и задатака који се извршавају, униформа цивилне
заштите носи се у следећим комбинацијама:
1) полудубоке ципеле, капа, панталоне, каиш, мајица кратког рукава;
2) полудубоке ципеле, капа, панталоне, каиш, мајица кратког рукава или мајица дугог рукава, кошуља – блуза;
3) полудубоке ципеле, капа, панталоне, каиш, мајица кратког рукава или мајица дугог рукава, дукс, кошуља – блуза;
4) полудубоке ципеле, капа, панталоне, каиш, мајица кратког рукава или мајица дугог рукава, дукс, кошуља – блуза, јакна са или без термо-улошка;
Дводелно кишно одело и гумене чизме користе у кишовитим временским условима и
у складу са потребом.
Прслук флуоросцентни носи се у акцијама заштите и спасавања у циљу јаснијег уочавања припадника цивилне заштите.
Поред напред наведених комбинација могу се, искључиво испод униформе, носити и
други одевни предмети који служе за заштиту припадника цивилне заштите од хладноће.
V. РОКОВИ УПОТРЕБЕ УНИФОРМЕ
Члан 16.
Рок употребе униформе је до истека њене функционалне употребљивости, односно
њеног визуелног изгледа.
Униформа треба да буде таквог изгледа и стања да не нарушава углед припадника
цивилне заштите.
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VI. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УНИФОРМЕ
Члан 17.
Униформа се обележава општим и посебним ознакама цивилне заштите.
Опште ознаке на униформи су: основни знак припадника цивилне заштите Републике Србије, ознака на капи припадника цивилне заштите, застава Републике Србије,
на леђном делу појединих делова униформе и натпис „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ, а код
припадника штабова за ванредне ситуације, уместо натписа „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ,
натпис „ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕˮ.
Облик и изглед општих ознака утврђени су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај
правилник и који чини његов саставни део.
Посебне ознаке на униформи су: ознаке припадности, функција и дужности у штабовима и јединицама (Прилог 3. ), који је одштампан уз овај правилник и који чини
његов саставни део, ознаке специјалности припадника цивилне заштите (Прилог 4. ),
који је одштампан уз овај правилник и који чини његов саставни део, као и натпис са
презименом, почетним словом имена и крвном групом.
1. Опште ознаке
Члан 18.
Основни знак цивилне заштите Републике Србије носи се пришивен или причвршћен чичак траком на десном рукаву униформе.
Основни знак цивилне заштите Републике Србије је једнакостранични троугао, плаве
боје, смештен у наранџастом кругу, пречника 70 mm. Око наранџастог круга је прстен
плаве боје, ширине 15 mm.
На горњој страни прстена стоји натпис „РЕПУБЛИКА СРБИЈАˮ, а на доњој натпис
„ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ, а приликом упућивања у међународне мисије, основни знак
цивилне заштите Републике Србије са натписом „РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЦИВИЛНА
ЗАШТИТАˮ је на енглеском језику. Слова су беле боје, величине 8 mm. На левој и
десној страни прстена налази се застава Републике Србије, димензија 15 х 12 mm.
Члан 19.
Ознака на капи припадника цивилне заштите је једнакостранични троугао, плаве
боје, смештен у кругу пречника 30 mm, на подлози наранџасте боје, а у средини троугла налази се црвени штит са четири оцила. Ознака на капи припадника цивилне
заштите носи се пришивена или причвршћена чичак траком.
Члан 20.
Натпис „ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ (сива термо-рефлектујућа боја у два реда, величине
4 cm, извезен или одштампан у сито штампи) носи се на леђима горњих делова одеће, и то: кошуљи–блузи; мајици; јакни.
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2. Посебне ознаке
1) Ознаке припадности, функција и дужности
Члан 21.
Подлога за ознаке припадности, функција и дужности у штабовима за ванредне ситуације и јединицама цивилне заштите израђује се у виду правоугаоника тамно плаве
боје, димензија 50 х 80 mm.
Припадност се означава на доњем делу подлоге, хоризонталним тракама златно жуте
(за штаб за ванредне ситуације), односно сребрне боје (за јединице цивилне заштите), са растојањем између трака од по 5 mm.
Функција и дужност се на подлози означава изнад хоризонталних трака, четворокраким звездицама златно жуте (за штаб за ванредне ситуације), односно сребрне боје
(за јединице цивилне заштите). Звездице су максималног распона кракова 18 mm,
постављају се на међусобном растојању од по 2 mm и на 20 mm мерено од горњег руба подлоге.
Ознаке припадности, функција и дужности носе се у висини груди, са десне стране,
пришивене, причвршћене чичак траком или одштампане у сито штампи.
Штаб за ванредне ситуације
Члан 22.
Ознаке за припадност штабу за ванредне ситуације су у виду:
1) три хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm − за Републички штаб;
2) две хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm − за покрајински штаб;
3) једне хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm и једне хоризонталне траке, димензија 50 х 5 mm − за окружни штаб и штаб за ванредне ситуације града Београда;
4) две хоризонталне траке, димензија 50 х 5 mm − за градски штаб;
5) једне хоризонталне траке, димензија 50 х 5 mm − за општински штаб.
Ознаке функције и дужности у штабу за ванредне ситуације носе командант, заменик
команданта, начелник и члан штаба, у виду:
1) четири звездице − за команданта штаба;
2) три звездице − за заменика команданта штаба;
3) две звездице − за начелника штаба;
4) једне звездице − за члана штаба.
Повереник и заменик повереника цивилне заштите
Члан 23.
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Ознака функције повереника и заменика повереника цивилне заштите израђена је у
виду једнакостраничног троугла плаве боје, смештеног у кругу пречника 60 mm, на
подлози наранџасте боје. У доњој страни троугла налази се хоризонтална трака златно жуте боје, димензија 40 х 10 mm (Прилог 3. слика 27).
Ознака функције повереника и заменика повереника цивилне заштите носи се у висини груди са леве стране, пришивена, причвршћена чичак траком или одштампана
у сито штампи.
Јединице цивилне заштите
Члан 24.
Ознаке припадности у јединицама цивилне заштите носе командант и заменик команданта одреда, командир и заменик командира чете, командир и заменик командира вода, командир одељења и вођа тима у виду:
1) три хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm – за одред;
2) две хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm – за чету;
3) једне хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm и једне хоризонталне траке, димензија 50 х 5 mm – за вод;
4) једне хоризонталне траке, димензија 50 х 10 mm – за одељење;
5) једне хоризонталне траке, димензија 50 х 5 mm – за тим.
Ознаке функције и дужности у јединицама цивилне заштите носе се у виду:
1) две звездице – за команданта одреда, командира чете, командира вода, командира
одељења и вођу тима;
2) једне звездице – за заменика команданта одреда, заменика командира чете и заменика командира вода.
Члан 25.
Ознака припадника јединица цивилне заштите опште намене израђена је у виду једнакостраничног троугла плаве боје, смештеног у кругу пречника 60 mm, на подлози
наранџасте боје. Носи се у висини груди са леве стране, пришивена, причвршћена
чичак траком или одштампана у сито штампи (Прилог 4. слика 9).
2) Ознака специјалности
Члан 26.
Ознака специјалности припадника цивилне заштите је у виду једнакостраничног
троугла, плаве боје, смештеног у кругу пречника 60 mm, на подлози наранџасте боје.
У средини троугла налази се знак специјалности, и то:
1) за гашење пожара – стилизовани пламен црвене боје;
2) спасавање на води и под водом – стилизовани чамац са веслачем;
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3) пружање прве помоћи – знак црвеног крста;
4) откривањe и уништавањe НУС-а – стилизована авио бомба;
5) РХБ заштите – стилизована детелина;
6) спасавање из рушевина – стилизовани зупчаник са котурачом;
7) збрињавањe – стилизовани шатор;
8) узбуњивањe – стилизована сиренa.
Ознака специјалности припадника цивилне заштите носи се у висини груди са леве
стране, пришивена, причвршћена чичак траком или одштампана у сито штампи
(Прилог 4. слика 1–8).
Члан 27.
Приликом упућивања у међународне мисије припадници цивилне заштите носе:
1) заставу Републике Србије на левом рукаву горњих делова одеће, у висини груди,
димензија 30 х 60 mm (пришивена, причвршћена чичак траком или одштампана у
сито штампи);
2) основни знак цивилне заштите Републике Србије са натписом „РЕПУБЛИКА
СРБИЈА – ЦИВИЛНА ЗАШТИТАˮ на енглеском језику (Прилог 2. слика 4);
3) натпис са презименом, почетним словом имена и крвном групом, димензија 100 х
10 mm, који се носи у висини груди са десне стране пришивен, причвршћен чичак
траком или одштампан у сито штампи.
Члан 28.
На левом рукаву униформе испод заставе:
1) припадници надлежне службе који обављају послове цивилне заштите и припадници специјализованих јединице које образује надлежна служба носе знак надлежне
службе;
2) припадници јединица које образује локална самоуправа носе грб-лого града/општине.
VII. ЛИЧНА КАРТА ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 29.
Лична карта је формата 74 x 105 mm, са позадином беле боје (Образац), који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 30.
Лична карта издаје се свим припадницима цивилне заштите и служи за идентификацију и утврђивање њиховог статуса.
Личну карту издаје надлежна служба, о чему води евиденцију.
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Лична карта представља личну јавну исправу и има рок важења пет година.
Члан 31.
Припадник цивилне заштите дужан је да чува личну карту и носи је у случајевима
ангажовања на задацима заштите и спасавања.
Забрањено је личну карту давати другој особи или је на било који други начин злоупотребљавати.
Члан 32.
Припадник цивилне заштите који изгуби личну карту или на други начин остане без
ње, дужан је органу који је издао личну карту одмах да пријави њен губитак, односно
нестанак.
Надлежна служба издаје нову личну карту: по истеку важности старе; ако припадник
цивилне заштите промени име или презиме; када се лична карта оштети; ако је припадник цивилне заштите изгуби или на други начин остане без ње.
VIII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Униформе које су набављене у складу са прописом који престаје да важи почетком
примене овог правилника могу се користити до прибављања униформи у складу са
овим правилником.
Члан 34.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о униформи и
ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите (Службени гласник Републике Србије, бр. 13/13 и 84/14).
Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
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23. Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара
Службени гласник Републике Србије, бр. 80/2015, 67/2017, 103/ 2018.
На основу члана 44а, а у вези са чланом 40. Закона о заштити од пожара (Службени
гласник Републике Србије, бр. 111/09 и 20/15, Министар унутрашњих послова доноси
Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се технички захтеви у погледу заштите од пожара високих објеката.
Поред одредаба овог правилника, на објекте из става 1. овог члана, примењују се и
други прописи и стандарди којима су прописани захтеви заштите од пожара за објекте, делове објеката, опрему, инсталације и уређаје.
Члан 2.
Под високим објектом, у смислу овог правилника, подразумева се зграда повећаног
ризика од пожара са просторијама за боравак лица, чији се подови највишег спрата
налазе најмање 30 m изнад коте терена на коју је могућ приступ ватрогасним возилима ради гашења и спашавања и са које је могућа интервенција уз коришћење аутомеханичких лестава или других специјалних возила намењених гашењу и спашавању
са висина.
Ако се, на основу параметара из става 1. овог члана, не може јасно утврдити да ли је
предметни објекат у категорији високих објеката (због нагиба терена, денивелације и
слично), мора се предвидети и извести плато уређен за кретање ватрогасних возила и
извођење интервенција на објекту, у складу са чланом 7. овог правилника, на основу
кога ће се спровести поступак одређивања висине у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 3.
Ако се врши реконструкција или доградња дела објекта из члана 2. овог правилника,
и/или инсталација, опреме и уређаја на тим објектима, одредбе овог правилника
примењују се само на део објекта и/или на инсталације, опрему и уређаје који су
предмет реконструкције или доградње.
Реконструкцијом или доградњом из става 1. овог члана не сме се умањити пожарна
безбедност постојећег објекта.
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Члан 4.
Одредбе овог правилника не примењују се на објекте за смештај техничке и технолошке опреме када у њима није предвиђен боравак лица у складу са чланом 5. тачка 10)
овог правилника.
II. ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 5.
Поједини изрази који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у објекту до
спољног простора или сигурног и безбедног простора у објекту преко крајњег излаза;
2) коридор евакуације је део евакуационог пута кога чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају просторије за комуникацију (ходници, тампонпросторије, степеништа, ветробрани, улаз и сл. ) и тако спречава продор пламена и
дима из просторија за боравак и других просторија угрожених пожаром, а које имају
такве карактеристике (отпорност и реакција на пожар, ширина, висина и др. ) да омогућавају да особе затечене у пожару могу сигурно и безбедно напустити објекат;
3) сигурносно степениште је степениште које је део коридора евакуације, а које
мора бити обезбеђено од пожара, односно продора ватре и дима и мора бити доступно из сваког пожарног сектора евакуационим путем који није угрожен пожаром;
4) крајњи излаз из високог објекта је сваки излаз који води на улицу или довољно велик отворен и неугрожен простор;
5) јавни простор у високом објекту је део објекта у који је дозвољен приступ свим
корисницима и посетиоцима објекта;
6) слепи ходник је ходник са могућношћу евакуације кретањем само у једном
смеру;
7) носећа конструкција је конструкција високог објекта коју чине носећи елементи грађевинске конструкције (зид, стуб, међуспратна конструкција, греда, кровна
конструкција и сл. );
8) општа расвета је вештачка расвета објекта или простора или њиховог дела која одговара њиховој посебној намени;
9) сигурносна расвета је вештачко осветљење објекта или простора или њиховог
дела, додата општој расвети ради испуњења сигурносних услова евакуације или безбедног завршетка неке радне активности и аутоматски се укључује у случају квара
или прекида у напајању електричном енергијом опште расвете;
10) просторије за боравак лица су просторије за становање, рад, пословање, трговину, забаву, рекреацију, сликарски атеље или сличне просторије за боравак лица
дуже од три часа недељно. Горњи нивои двоетажних простора, који су напред наведени, такође се сматрају просторијама за боравак лица. Станарске оставе, просторије
за сакупљање отпадака и техничке просторије не сматрају се просторијама за боравак
људи.
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*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
III. ПРИСТУП ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА
Члан 6.
Приступ који се захтева у члану 2. овог правилника мора бити такав да се ватрогасним возилима омогући приступ објекту с оних страна на којима се налазе отвори као
што су прозори, врата или други слични отвори преко којих се може вршити гашење
и спашавање са висине.
На најмање два фасадна зида објекта отвори морају бити приступачни за ватрогасну
опрему да би се при гашењу пожара могло интервенисати са спољне стране.
Прилаз објекту са стране забатног зида без отвора не сматра се прилазом за ватрогасну интервенцију у смислу члана 2. овог правилника.
Члан 7.
За потребе интервенције приликом гашења пожара мора се обезбедити плато на коме је могуће коришћење аутомеханичких лестава у свим положајима.
Приступни пут и плато за интервенције морају имати коловозе носивости најмање
130 kN осовинског притиска.
Плато за ватрогасна возила из става 1. овог члана гради се тако да може да прими
оптерећење од стопе ватрогасног возила (100 kN на 0,1 m²).
Приступни пут и уређени плато за ватрогасно возила морају испуњавати захтеве посебног прописа којим је уређена ова област.
Члан 8.
Приступни пут и плато за ватрогасна возила морају се изградити тако да су приступ и
кретање ватрогасних возила могући само вожњом унапред.
Приступни пут и плато за ватрогасна возила из става 1. овог члана морају бити увек
слободни и на њима није дозвољено паркирање и заустављање других возила, нити
постављање било којих других препрека које ометају ватрогасну интервенцију.
IV. ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР НОСЕЋИХ И НЕНОСЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА ВИСОКОГ ОБЈЕКТА
Члан 9.
Носећи елементи грађевинске конструкције (зид, стуб, међуспратна конструкција,
греда, кровна конструкција и др. ) морају бити отпорни према пожару 2 h (RE-M 120)
изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање
класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
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Зидови на граници пожарног сектора и зидови коридора евакуације на граници пожарног сектора морају бити отпорни према пожару најмање 1,5 h (REI 90 за носеће
зидове односно EI 90 за неносеће зидове) изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN
13501-1.
Врата коридора евакуације на граници пожарног сектора морају бити отпорна према
пожару 1,5 h (EI 90).
Зидови коридора евакуације унутар пожарног сектора морају бити отпорни према
пожару 0,5 h (EI 30) изведени од грађевинских производа карактеристике реакције
на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Врата коридора евакуације унутар пожарног сектора морају бити отпорна према пожару 0,5 h (EI 30).
Најкраће растојање између улазних врата стамбених јединица мора износити најмање 1 m или врата морају бити отпорна према пожару 0,5 h (EI 30).
Кровни покривач мора бити израђен од негоривих грађевинских производа (карактеристике реакције на пожар класе „А2ˮ према SRPS EN 13501-1), а за делове кровног
покривача који су изложени преносу пожара са спољне стране кровни покривач мора
бити отпоран према пожару најмање 1 h.
Изузетно од става 1. овог члана кровна конструкција не мора испуњавати захтев у
погледу отпорности према пожару и класе реакције на пожар уколико је кровна конструкција објекта пожарно издвојена од осталог дела објекта међуспратном конструкцијом отпорном према пожару 2 h и обезбеђено вертикално прекидно растојање.
Изузетно од става 7. овог члана кровни покривач не мора испуњавати захтев у погледу класе реакције на пожар уколико је кровна конструкција објекта пожарно издвојена од осталог дела објекта међуспратном конструкцијом отпорном према пожару 2 h
и обезбеђено вертикално прекидно растојање.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 10.
Ако се високи објекат гради на растојању мањем од 8 m у односу на било које друге
суседне објекте, гранични зид високог објекта мора бити отпоран према пожару најмање 2 h (REI-M 120) изведен од грађевинских материјала карактеристике реакције
на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1 и не сме имати
отворе у супротности са ставом 1. члана 20. овог правилника.
Члан 11.
Унутар пожарног сектора неносећи преградни зидови, осим покретне преграде, хармоника-врата и сл., морају имати карактеристике реакције материјала на пожар класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
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Преградни зидови између два стана, као и преградни зидови који одвајају стан од
свих осталих простора морају бити отпорни према пожару најмање 1,5 h и изведени
од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 12.
Врата са уређајем за аутоматско затварање, на граници између два пожарна сектора,
из члана 13. овог правилника, могу бити у стално отвореном положају, ако имају отпорност на пожар најмање 1,5 h (EI 90) и ако се при појави дима врата затварају преко сигнала стабилне инсталације са детекторима дима.
На објектима вишим од 100 m, ради испуњености услова из става 1. овог члана, на
граници сектора мора се предвидети претпростор са двоја врата, са уређајем за аутоматско затварање, која имају отпорност на пожар најмање 1,5 h (EI 90) и која се при
појави дима затварају преко сигнала стабилне инсталације са детекторима дима.
Претпростор из става 2. овог члана мора имати систем за природну или вештачку
контролу дима који се аутоматски активира преко стабилне инсталације са детекторима дима у тренутку затварања врата.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
V. ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕНОСА ПОЖАРА У ВИСОКОМ
ОБЈЕКТУ
Члан 13.
Објекат се дели на пожарне секторе тако што се површина сектора одређује у зависности од висине* на којој се сектор налази, како је приказано у табели.
* – висина се одређује у односу на коту терена на коју је могућ приступ ватрогасним возилима ради гашења и спашавања и са које је могућа интервенција уз коришћење аутомеханичких лестава или других специјалних возила намењених гашењу и спашавању са висина.
Табела
Висина на којој се сектор налази Максимална површина пожарног сектора
[m]

[m²]

до 40

до 1500

40 до 75

до 1000

75 до 100

до 800

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1335

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

преко 100

до 500
Члан 14.

Ако је површина једног спрата објекта мања од половине површине предвиђене у
члану 13. овог правилника и налази се на висини до 40m пожарни сектор може обухватити највише два спрата.
Изузетно од става 1. овог члана један пожарни сектор може обухватити приземље и
прва два спрата, чија је укупна површина до 1500 m².
Члан 15.
Станарске оставе, просторије за сакупљање отпадака, просторије за смештај комора
за вентилацију и климатизацију, котларнице, просторије за смештај погонског уређаја лифта, просторије за смештај уређаја за подизање притиска воде у хидрантској
мрежи, просторије за смештај инсталација и уређаја за гашење пожара, просторије за
смештај електроенергетског постројења високог и ниског напона, просторија за
смештај резервног или сигурносног извора за снабдевање електричном енергијом и
сл., морају се издвојити у посебне пожарне секторе.
Максимална површина пожарног сектора дефинисана чланом 13. овог правилника
може бити већа у делу објекта намењеном за паркирање путничких возила.
Максимална површина пожарног сектора у просторијама испод нивоа терена не сме
износити више од 500 m².
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 16.
Ако се на наспрамним зидовима високог објекта и суседног објекта било које висине
налазе отвори преко којих би се могао пренети пожар с једног објекта на други, најмање растојање између отвора тих зидова мора износити пола висине вишег објекта,
а ако то није могуће, безбедно растојање између тих отвора одређује се рачунски тако
да топлотни флукс не прелази вредност 15 kW/m²ˮ, а после речи: „спољне зидове или
посебним техничким решењем којим се онемогућава пренос пожара на наспрамни
објекат у времену најмање 1,5 h (EW 90) према критеријуму за неносеће спољне зидове односно зид завесе, ако то одобри надлежни орган.
Растојање из става 1. овог члана је најмање 8 m, при чему морају бити испуњени
услови из члана 7. овог правилника.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 17.
Фасадни (спољни) зид објекта мора бити изведен тако да се спречи пут пламена
између две суседне етаже извођењем вертикалног грађевинског елемента чија је от-
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порност према пожару 1,5 h (ЕI 90), испитан према посебном стандарду за спољне
зидове односно зид завесе.
Висина вертикалног грађевинског елемента који раздваја етаже (прекидно растојање) мора бити дужине најмање 1 m, или дужине најмање 1,4 m коју чини збир вертикалних и хоризонталних делова, како је приказано на слици 1.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана прекидно растојање може се одредити и прорачуном
према SRPS EN 1991-1-2.
Одредба става 1. овог члана не односи се на степенишне просторе.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 18.
Хоризонтално ширење пожара на фасади на граници пожарног сектора спречава се
хоризонталним прекидним растојањем, тако што се на месту сучељавања изводи део
фасадног зида, у укупној ширини од минимум 1 m, исте отпорности према пожару
као и унутрашњи пожарни зид са којим се сучељава, испитан према посебном стандарду за спољне зидове односно зид завесе.
Хоризонтално прекидно растојање из става 1. овог члана може се постићи и на начин
да унутрашњи пожарни зид на месту сучељавања излази ван фасаде најмање 0,50 m.
Код објеката сложеног облика код којих се пожарни сектори спајају под углом који је
једнак или мањи од 135º, ради спречавања хоризонталног ширења пожара из једног
пожарног сектора у други, на месту угла изводи се зид исте отпорности према пожару
као и зид на граници пожарног сектора у дужини од 5 m мерено од унутрашњег угла у
којем се спајају пожарни сектори.
Прекидна растојања из ст. 1–3. овог члана приказана су на слици 3.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 19.
Kод објекта сложеног облика, када постоји могућност преноса пожара преко отвора
на наспрамним странама делова објекта који се налазе на растојању мањем од 8 m,
фасада мора имати отпорност према пожару са најмање карактеристиком ЕW 90
према посебном стандарду, за спољне зидове односно зид завесе.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 20.
Код објеката чији су поједини делови различите висине, као и код суседних прислоњених објеката различитих висина, на зиду вишег дела, на висини најмање 10 m
изнад највише тачке нижег дела, не сме бити никаквих отвора уколико се на крову
нижег дела налазе отвори на удаљености мањој од 8 m од фасадног зида вишег дела
или међуспратна односно кровна конструкција са кровним покривачем нижег дела
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нема отпорност према пожару за дејство пожара изнутра најмање 2 h, како је приказано на слици 5.
Гранични зид мора имати отпорност према пожару 2 h (REI-M 120) изведен од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према
стандарду SRPS EN 13501-1.
*Службени гласник Републике Србије, број 103/2018
Члан 21.
Преградни зид који одваја пожарне секторе мора да се везује са међуспратном конструкцијом.
У просторима са спуштеним плафонима, преградни зид отпоран на пожар мора да
пресеца спуштени плафон и да се везује са међуспратном конструкцијом.
Ако се зид отпоран на пожар спаја са кровном конструкцијом и кровним покривачем
тада мора да пресеца кровну конструкцију и кровни покривач и да га надвисује најмање 0,5 m.
Изузетно од става 3. овог члана зид отпоран на пожар не мора да надвисује кровну
конструкцију када испод крова има конзолу ширине од најмање 1 m лево и десно у
односу на пожарни зид чија је отпорност на пожар истоветна као и отпорност зид,
како је приказано на слици 6, која је одштампана у Прилогу овог правилника и која
чини његов саставни део.
Члан 22.
У саставу спољног зида у погледу система или појединачних компонената система
морају се применити грађевински производи најмање карактеристике реакције на
пожар према SRPS EN 13501-1 у складу са Табелом 1.
Табела 1
Класа реакције на пожар система (спољни зид)

A2-s1,d0

Класа реакције на пожар компонената
Спољни слој/завршни слој/префабриковани панели A2-s1,d0
Потконструкција:
─ линијски елемент везе

A2

─ тачкасти елемент везе

A2

Топлотно-изолациони слој

A1
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Изузетно од става 1. и Табеле 1. овог члана, спољни односно завршни слој спољног
зида, у зависности од врсте спољног зида, може бити израђен од материјала дебљине
највише 0,005 m класе B s1d0 према SRPS EN 13501-1 у површини 5% од укупне
површине спољног зида те стране зграде.
На спољни зид објекта из овог правилника примењују се термини и појмови чије је
значење уређено посебним прописом из области безбедности од пожара спољних
зидова зграда.
На спољни зид објекта из овог правилника није дозвољено постављање естетског слоја који је уређен посебним прописом из области безбедности од пожара спољних зидова зграда.
У саставу зид завесе у погледу система или појединачних компонената система морају се применити грађевински производи најмање карактеристике реакције на пожар
A2 према SRPS EN 13501-1, осим елемената за заптивање који морају имати карактеристике реакције на пожар најмање класе E.
Небитан саставни део застакљене испуне зид завесе јесте компонента која има дебљину <1,0 mm и слој масе по јединици површине <1,0 kg/m², а која је са обе стране
покривена најмање једном битном компонентом.
Топлотно изолациони слој објекта преко кога се поставља зид завеса мора бити најмање карактеристике реакције на пожар класе А1 према SRPS EN 13501-1.
*Службени гласник, број 103/2018
Члан 23.
Изолација и облоге зидова у просторијама у којима се налазе мокри чворови могу
бити са карактеристиком реакције материјала на пожар најмање класе B1s1d0 према
стандарду SRPS EN 13501-1.
Сигурносно степениште не може се облагати горивим материјалом и у простору степеништа није дозвољено постављање било каквих предмета нити елемената намештаја.
Члан 24.
Брисан је (види члан 12. Правилника - 103/2018-56)
Члан 25.
Зидови вертикалних канала за смештај инсталација морају бити отпорни према пожару 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на
пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Приступни отвори за контролу инсталација морају се осигурати вратима или капцима отпорним према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS
EN 13501-1, како је приказано на слици 7, која је одштампана у Прилогу овог правилника и која чини његов саставни део.
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Члан 26.
Вертикалним каналима из члана 25. овог правилника за смештај инсталација у
објекту не сме се прилазити из коридора евакуације (сигурносна степеништа, предпростори, приступи крајњим излазима и сл. ).
Ако се вертикалном разводу инсталација приступа из појединачних просторија на
етажама, просторије морају бити одвојене од осталог дела објекта зидовима и вратима отпорним према пожару најмање 1,5 h (EI 90), изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN
13501-1, како је приказано на слици 7.
На највишем спрату објекта вертикални канали за смештај инсталација морају се
проветравати преко отвора укупне површине 5% од површине попречног пресека
канала.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 27.
Хоризонтални канали у које се постављају инсталације морају бити отпорни према
пожару 1,5 h (EI 90) и изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције
на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Приступни отвори за контролу инсталација из става 1. овог члана морају се осигурати
вратима или капцима отпорним према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведеним од
грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 28.
Материјали за изолацију инсталација (водовод, канализација, расхладни гас и сл. )
морају бити негориви карактеристике реакције на пожар класе A1 према стандарду
SRPS EN 13501-1.
Изузетно од става 1. овог члана за изолацију инсталација могу се употребљавати материјали карактеристике реакције на пожар класе B s2 d0 према стандарду SRPS EN
13501-1, када не пролазе кроз коридоре евакуације (сигурносна степеништа, предпростори, приступи крајњим излазима и сл. ) или када не пролазе кроз међупростор
изнад спуштених плафона који су саставни део заштите од пожара грађевинске конструкције објекта.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 29.
Хоризонтални канали у које се постављају инсталације морају се проветравати. За
проветравање се не смеју употребљавати степенишни простор нити просторије у
објекту у којима бораве људи или у којима се налази запаљив материјал.
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Члан 30.
Вертикални канали за одвођење отпадака са појединих спратова морају имати свој
проветравани претпростор, осим ако се отвор за убацивање отпадака, са поклопцем,
налази на спољњем зиду.
Канал за одвођење отпадака не сме бити у непосредној вези са степенишним простором.
Унутрашња површина канала мора бити глатка.
Члан 31.
Зидови вертикалних канала за одвођење отпадака морају бити отпорни према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Отвори за убацивање отпадака у вертикалне канале морају се налазити у посебној
просторији, чија површина не сме бити мања од 2 m², и која мора имати посебно
проветравање и одвојена од комуникација вратима отпорним на пожар 0,5 h (EI 30)
изведеним од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање
класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Поклопац на отвору кроз који се убацују отпаци мора бити од негоривог материјала
карактеристике реакције на пожар класе A1 према стандарду SRPS EN 13501-1, увек
затворен и добро заптивен.
Члан 32.
Зидови просторије за сакупљање отпадака из вертикалних канала морају бити отпорни према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN
13501-1.
Просторија из става 1. овог члана представља засебан пожарни сектор.
Врата на просторији за сакупљање отпадака морају бити отпорна према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на
пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Просторија за сакупљање отпадака мора се проветравати.
VI. ЕВАКУАЦИОНИ ПУТЕВИ
Члан 33.
Сваки пожарни сектор објекта мора бити доступан преко најмање једног сигурносног
степеништа, а за објекте чија је висина преко 40 m, преко два сигурносна степеништа
која воде директно до нивоа приземља, односно до крајњег излаза из објекта.
За објекте висине од 40 m до 75 m једно од два сигурносна степеништа мора испуњавати услове за потребе интервенције гашења пожара и спасавања.
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Изузетно од става 1. овог члана, једно од сигурносних степеништа не мора да води у
приземље, ако води у део предметног објекта који има сопствено сигурносно степениште и чија је највиша кота крова нижа од 22 m у односу на приступ из члана 6. овог
правилника, како је приказано на слици 8, која је одштампана у Прилогу овог правилника и која чини његов саставни део.
Сигурносно степениште мора бити обезбеђено од пожара и мора бити доступно из
сваког пожарног сектора путевима који нису угрожени пожаром.
Доступност из става 1. овог члана не односи се на појединачно издвојене просторије у
пожарни сектор.
Члан 34.
Простор сигурносног степеништа, ради одвођења дима, мора имати отворе за природно проветравање или системе за принудно проветравање који се укључују аутоматски.
Горња ивица отвора за природно проветравање мора се налазити на висини која не
сме бити нижа од 2 m у односу на подест у равни коте пода највишег нивоа на коме
бораве лица.
Укупна површина отвора за природно проветравање мора бити најмање 5% површине хоризонталног пресека степенишног шахта коме отвори припадају, али не мање од
0,5 m².
Уређај за отварање прозора или уређај за принудно проветравање укључује се аутоматски преко стабилних система за откривање и дојаву пожара.
Укључивање уређаја за отварање прозора или уређаја за принудно проветравање мора бити обезбеђено и ручно са места безбедног од пожара.
Члан 35.
Најдужи евакуациони пут од првог излаза из просторије до сигурносног степеништа,
кроз ходник са могућношћу евакуације на две стране, за објекте висине до 75 m не
сме бити дужи од 30 m, а за објекте више од 75 m не сме бити дужи 20 m.
Изузетно од става 1. овог члана, најдужи пут од првог излаза из просторије до сигурносног степеништа, кроз слепи ходник за објекте висине до 75 m, не сме бити дужи од
15 m, а за објекте више од 75 m не сме бити дужи 10 m, како је приказано на слици 9,
која је одштампана у Прилогу овог правилника и која чини његов саставни део.
Члан 36.
Унутрашња сигурносна степеништа за објекте висине до 40 m морају се од просторија
за комуникацију, које припадају коридору евакуације одвојити вратима отпорним
према пожару 1,5 h (EI 90) и степеништа морају испуњавати захтеве из члана 34. овог
правилника или морају бити опремљена системима који остварују натпритисак који
не прелази 50 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6.
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На улазу у сигурносно степениште морају се поставити заокретна врата, која се морају отварати у смеру евакуације.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 36а
Унутрашња сигурносна степеништа за објекте висине 40 m до 75 m морају бити
опремљена системима који остварују натпритисак који не прелази 50 Pa ±10%
(потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6, или степеништа морају испуњавати захтеве из члана 34. овог правилника и морају бити одвојена претпростором који испуњава следеће
услове:
1) претпростор мора бити одвојен од сигурносног степеништа остакљеним вратима отпорним према пожару 0,5 h (ЕI 30 или ЕW 30) изведеним од грађевинских
производа карактеристике реакције на пожар најмање класе А2s1d0 према стандарду
SRPS EN 13501-1 и од просторија за комуникацију остакљеним вратима отпорним
према пожару 1,5 h (ЕI 90 или ЕW 90);
2) површина претпростора мора износити најмање 5 m², с тим да претпростор не
може бити ужи од корисне ширине 1,25 m;
3) врата на улазу у претпростор и у сигурносно степениште морају бити заокретна и морају се отварати у смеру евакуације;
4) претпростор се мора проветравати са најмање 20 измена ваздуха на час природним или принудним путем или мора бити опремљен системом који остварује натпритисак који не прелази 45 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не прелази
100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6. Проветравање претпростора се мора вршити на свим етажама, а натпритисак се остварује на
етажи која је угрожена пожаром, као и на две етаже изнад и једној етажи испод.
Унутрашња сигурносна степеништа за објекте висине преко 75 m морају испуњавати следеће услове:
1) морају бити одвојена претпростором који испуњава услове из става 1. овог
члана и степеништа морају бити опремљена системима који остварују натпритисак
који не прелази 50 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6, или
2) морају бити одвојена претпростором који испуњава услове из става 1. тач. 1),
2) и 3) овог члана који је опремљен системом за натпритисак на етажи која је угрожена пожаром, као и на две етаже изнад и једној етажи испод, који не прелази 50 Pa
±10% (потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) пројектованим у складу са
захтевима стандарда SRPS EN 12101-6 и степеништа морају испуњавати захтеве из
члана 34. овог правилника.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
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Члан 37.
Унутрашња сигурносна степеништа из члана 33. став 2. која служе и за потребе
интервенције гашења пожара и спасавања морају испуњавати следеће услове:
1) морају бити опремљена системима који остварују натпритисак који не прелази
50 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) пројектованим у
складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6;
2) морају имати претпростор који мора бити одвојен од сигурносног степеништа
остакљеним вратима отпорним према пожару 0,5 h (ЕI 30 или ЕW 30) изведеним од
грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе А2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1 и од просторија за комуникацију остакљеним вратима отпорним према пожару 1,5 h (ЕI 90 или ЕW 90);
3) површина претпростора мора износити најмање 5 m², с тим да претпростор не
може бити ужи од корисне ширине 1,25 m;
4) врата на улазу у претпростор и у сигурносно степениште морају бити заокретна и морају се отварати у смеру евакуације;
5) морају имати претпростор који се проветрава са најмање 20 измена ваздуха на
час природним или принудним путем или који је опремљен системом који остварује
натпритисак који не прелази 45 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не прелази 100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6. Проветравање претпростора се мора вршити на свим етажама, а натпритисак се остварује
на етажи која је угрожена пожаром, као и на две етаже изнад и једној етажи испод.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 38.
Ако се природно проветравање претпростора из чл. 36а и 37. овог правилника не може обезбедити на свакој етажи објекта преко фиксне жалузине или прозорима
опремљеним уређајима за аутоматско отварање прозора, претпростор се проветрава
принудно.
Дим из степенишног претпростора одводи се са највишег места претпростора, испод
таванице, а свеж ваздух се убацује при поду претпростора.
Уређај за аутоматско отварање прозора или уређај за принудно проветравање укључује се аутоматски преко стабилних система за откривање и јављање пожара.
Укључивање уређаја за аутоматско отварање прозора или уређаја за принудно проветравање мора бити обезбеђено и ручно са места безбедног од пожара.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 39.
Степенишно окно мора бити одвојено од унутрашњих простора објекта зидовима отпорним према пожару најмање 1,5 h (REI-M 90) изведени од грађевинских материјаНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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ла карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS
EN 13501-1.
Члан 40.
Најмања ширина врата, подеста и степенишног крака сигурносног степеништа и евакуационог пута одређује се прорачуном према признатим методама прорачуна и моделима развијених земаља.
Минимална корисна ширина подеста и степенишног крака сигурносног степеништа
и евакуационог пута из става 1. овог члана не може бити мања од 1,25 m.
Минимална светла ширина једнокрилних врата из става 1 не може бити мања од 0,9
m нити већа од 1,20 m.
Крило двокрилних врата из става 1. овог члана не сме бити уже од 0,70 m, нити шире
од 1,20 m.
У случају да је према ставу 1. овог члана потребно обезбедити степенишни крак ширине веће од 2,20 m, тада се морају предвидети најмање два сигурносна степеништа.
У објектима висине од 40 m до 75 m, једно од два сигурносна степеништа мора бити
димензионисано у погледу капацитета и минималних димензија са увећањем за 50%
у односу на захтеве из ст. 1. и 2. овог члана ради интервенције ватрогасаца приликом
гашења и спашавања.
Целокупна конструкција унутрашњег сигурносног степеништа мора бити отпорна
према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведена од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Унутрашња сигурносна степеништа не могу се изводити као конзолна и спирална.
Евакуација лица са хендикепом остварује се у складу са посебним прописом који уређује ту област.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 41.
Спољна сигурносна степеништа морају испуњавати следеће услове:
1) да су приступачна из евакуационог пута на сваком спрату;
2) да се не постављају ближе од 1,5 m од отвора на фасади објекта, осим ако су
озидана према том отвору како је приказано на слици 10, која је одштампана у Прилогу овог правилника и која чини његов саставни део;
45º;

3) да ширина степенишног крака није мања од 80 cm, а да нагиб није већи од
4) да заштитна ограда отворених степеништа није нижа од 1,20 m;

5) да су сви елементи степеништа од негоривог материјала карактеристике реакције на пожар класе „А1” према SRPS EN 13501-1;
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6) да је коришћење могуће без обзира на временске прилике;
7) да се на улазу у спољно степениште постављају искључиво заокретна врата,
која се морају отварати у смеру евакуације на начин да се не омета кретање лица са
горњих спратова.
Степеништа из става 1. овог члана не могу се изводити као спирално степениште и
пењалице.
Члан 42.
У објектима висине до 40 m степениште подрума и горњих етажа са којих се врши
евакуација директно према крајњем излазу, може бити заједничко под условом да је
функционална веза подрума и степеништа остварена преко претпростора који мора
испуњавати следеће услове:
1) претпростор се мора проветравати са најмање 20 измена ваздуха на час природним или принудним путем или мора бити опремљен системом који остварује натпритисак који не прелази 50 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не прелази
100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6;
2) површина претпростора мора износити најмање 5 m², с тим да претпростор не
може бити ужи од корисне ширине 1,25 m;
3) претпростор мора бити одвојен од сигурносног степеништа остакљеним вратима отпорним према пожару 0,5 h (EI 30 или EW 30) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду
SRPS EN 13501-1, а од просторија за комуникацију, које припадају коридору евакуације остакљеним вратима отпорним према пожару 1,5 h (EI 90 или EW 90) изведени
од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1.
У објектима вишим од 40 m не може се вршити повезивање подземних етажа са горњим етажама заједничким степеништем.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 43.
Свака подземна етажа мора имати најмање два излаза, од којих један води директно
у спољни простор.
Ако постоји више подземних етажа, могу се спојити једним сигурносним степеништем које може водити у заједнички хол приземља од којег је одвојено вратима отпорним на пожар и испуњава услове из члана 42. овог правилника и другим сигурносним степеништем које има крајњи излаз који води директно у спољни простор, независно од излаза са надземних етажа.
Сигурносно степениште из става 2. овог члана које спаја подземне етаже и има крајњи излаз који води директно у спољни простор мора бити одвојено од подземних
етажа остакљеним вратима отпорним према пожару 1,5 h (EI 90 или EW 90) изведени
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од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 44.
Подне, зидне и плафонске облоге просторија за комуникацију, које припадају коридору евакуације (сигурносна степеништа, предпростори, приступи крајњим излазима) морају бити негориве, карактеристике реакције на пожар класе „А1” према SRPS
EN 13501-1.
Подне облоге које се постављају на евакуационим путевима који нису обухваћени
ставом 1. овог члана (нпр. етажни ходници, пролази и сл. ), а у зависности од етапа
евакуације, морају бити класе најмање Bfl s1 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Зидне и плафонске облоге које се постављају на евакуационим путевима који нису
обухваћени ставом 1. овог члана (нпр етажни ходници, пролази и сл. ), а у зависности
од етапа евакуације, морају бити најмање класе B s1 d0 према стандарду SRPS EN
13501-1.
На евакуационим путевима који нису обухваћени ставом 1. овог члана, а у зависности
од технолошких потреба и етапа евакуације, дозвољено је постављање материјала и
предмета из области намештаја и текстила (намештај, тапете, завесе и др. ) ако испуњавају захтеве, у погледу карактеристика (горивост, запаљивост, реакција на пожар и
сл. ), према посебним стандардима који их ближе уређују.
Члан 45.
На свим евакуационим излазима морају се поставити заокретна врата, која се отварају у смеру евакуације.
Изузетно, може се дозволити и друго конструкционо решење врата, под условом да
исто обезбеђује сигурну евакуацију лица, да се врата могу отворити на сигнал система
дојаве пожара и поседују механизам за електро и механичку деблокаду врата.
Брисан је ранији став 3. (види члан 23. Правилника - 103/2018-56)
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 46.
За просторије које се могу сматрати полазним местом, а у којима борави више од
50 лица морају се обезбедити најмање једна двокрилна или двоје једнокрилних врата
на растојању од најмање 5 m.
За просторије које се могу сматрати полазним местом, а у којима борави више од 100
до 500 лица морају се обезбедити најмање два излаза према коридорима евакуације,
а на сваких додатних 500 лица мора се обезбедити још по један овакав излаз.
На излазима из ст. 1. и 2. овог члана морају се поставити заокретна врата, која се
отварају у смеру евакуације.
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Излази и прилази излазима морају бити увек приступачни.
Пут до излазних врата не сме водити кроз просторију која се закључава и мора бити
видљиво обележен.
Члан 47.
Прилазни путеви крајњим излазима не смеју бити угрожени пожаром.
Сви крајњи излази из објекта морају водити у безбедан простор као што је излаз непосредно на улицу, двориште или у други безбедан простор.
Крајњи излаз из објекта не сме бити нижи од 2,30 m.
Чл. 48-50.
Брисани су (види члан 24. Правилника - 103/2018-56)
Члан 51.
Сваки излаз и смер евакуације из објекта у случају пожара морају бити означени уочљивим знаковима.
При означавању излаза и смера евакуације из објекта не смеју се користити знакови
друге намене, нити се у линији погледа према знаку смеју излагати роба или други
предмети који могу да заклањају ове знаке.
Члан 52.
Свака врата, пролаз или степениште који не служе за евакуацију, а смештени су тако
да би се забуном могли сматрати излазом, морају бити видљиво означени знаком
који указује на стварну намену врата, пролаза или степеништа.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 53.
Сигурносна расвета односно осветљење знакова за усмеравање кретања лица, осветљење евакуационих путева, осветљење просторија за боравак лица површине веће 60
m² (изузев просторија за становање) мора бити у складу са одредбама стандарда
SRPS EN 1838, SRPS EN 60598-2-22 и SRPS EN 50172, који ближе уређају ову област.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 54.
Излаз из подрумских просторија не сме бити удаљен од крајњег излаза из објекта
више од 20 m.
Брисан је ранији став 2. (види члан 27. Правилника - 103/2018-56)
Врата на евакуационом путу који води из подземних етажа непосредно напоље морају бити конструктивно решена тако да се могу брзо и безбедно отворити у случају
потребе за евакуацијом и морају бити видљиво означена.
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Члан 55.
Ако се у једноетажним подземним просторијама објекта, дуже или краће, задржавају
лица, као други излаз може послужити прозор (не мањих димензија светле ширине и
висине 0,8 m/1,2 m).
Члан 56.
Врата у једном пожарном сектору која повезују поједине просторије подземних етажа
(повећаног ризика од пожара), са евакуационим путевима морају бити отпорна према
пожару 1,5 h (EI 90) изведена од грађевинских материјала карактеристике реакције
на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1;
Врата на евакуационим путевима у подземним етажама морају се отварати искључиво у смеру евакуације на начин да не ометају кретање других лица.
Члан 57.
Врата из члана 56. став 1. овог правилника морају имати уређај за аутоматско затварање, а ако се, из технолошких или других разлога, држе отворена, морају имати уређај за аутоматско затварање и морају се при појави дима затварати преко сигнала
стабилне инсталације са детекторима дима.
VII. ЛИФТОВИ
Члан 58.
У објектима висине до 40 m лифтови могу бити приступачни из проветраваног предпростора који може бити заједнички за лифт и сигурносно степениште или са евакуационог пута односно коридора евакуације.
У објектима висине преко 40 m лифтови морају бити приступачни из проветраваног
претпростора који може бити заједнички за лифт и сигурносно степениште.
У објектима у којима постоји функционална веза подземних и горњих етажа лифтом
мора се обезбедити проветравани предпростор лифта на сваком нивоу подземне етаже који може бити заједнички за лифт и сигурносно степениште.
Приступ лифту није дозвољен из простора сигурносног степеништа.
Врата претпростора лифтова морају испуњавати критеријум интегритета и изолованости према пожару у трајању најмање 1,5 h (EI 90).
Претпростор лифта који није заједнички са сигурносним степеништем мора имати
отворе за природно проветравање површине најмање 5% површине претпростора,
али не мање од 0,5 m² или системе за принудно проветравање.
Проветравање претпростора који је заједнички са сигурносним степеништем и претпростора из става 3. овог члана, врши се са најмање 20 измена ваздуха на час природним или принудним путем.
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Изузетно од става 6. овог члана претпростор лифта који није заједнички са сигурносним степеништем а који представља део евакуационог пута мора се проветравати на
начин дефинисан ставом 7. овог члана.
Дим из претпростора одводи се са највишег места, испод таванице, а свеж ваздух се
убацује при поду.
Уређај за аутоматско отварање прозора или уређај за принудно проветравање укључује се аутоматски преко инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.
Укључивање уређаја за аутоматско отварање прозора или уређаја за принудно проветравање мора бити обезбеђено и ручно са места безбедног од пожара.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 59.
Зидови окна за лифт морају бити отпорни према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе
A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Изузетно, зидови окна за лифт не морају испуњавати услов из става 1. овог члана у
случају када је предвиђена уградња лифта, који повезује највише три етаже једног
пожарног сектора.
Конструкција објекта која носи лифтовску конструкцију мора бити отпорна према
пожару најмање 1,5 h. (REI 90) изведене од грађевинских материјала карактеристике
реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
У случају када се предвиђа уградња лифта на фасади објекта, конструкција објекта
која је ван габарита објекта и носи лифтовску конструкцију, мора бити од негоривог
грађевинског материјала и удаљена од отвора на фасади објекта најмање. 1 m, осим
ако су зидови возног окна отпорни на пожар најмање 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према
стандарду SRPS EN 13501-1. У случају када је простор за приступ лифту угрожен од
пожара и продора дима, део фасадног зида на који је прислоњен лифт мора имати
отпорност према пожару најмање 1,5 h (EI 90) изведен од грађевинских материјала
карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN
13501-1, а врата возног окна лифта морају испуњавати критеријум интегритета и изолованости према пожару у трајању најмање 1,5 h (EI 90).
Осим инсталација потребних за рад лифта, у окно за лифт постављају се још само
инсталације за дојаву пожара.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 60.
Кабина лифта и врата возног окна лифта морају бити од негоривог материјала, врата
се морају затварати аутоматски и испуњавати услове утврђене посебним прописима
за лифтове.
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Врата возног окна лифта коме се приступа из коридора евакуације морају испуњавати критеријум интегритета и изолованости према пожару у трајању најмање 1,5 h (EI
90).
Врата возног окна лифта коме се приступа преко претпростора који је заједнички са
сигурносним степеништем, као и претпростора из члана 58. став 3. овог правилника,
морају испуњавати критеријум интегритета и изолованости према пожару у трајању
најмање 1 h (EI 60).
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 61.
Лифт мора бити опремљен уређајима који омогућавају да се у случају пожара кабина
аутоматски доведе у приземље и да се, после изласка лица лифт аутоматски искључи
из рада.
Члан 62.
У објектима вишим од 75 m један од лифтова предвиђа се као ватрогасни лифт и мора испуњавати захтеве стандарда SRPS EN 81-72.
Ватрогасни лифт мора бити смештен у сопствено окно и мора имати сопствени претпростор, чији су зидови отпорни према пожару 1,5 h (REI 90), изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Врата претпростора ватрогасног лифта морају испуњавати критеријум интегритета и
изолованости према пожару у трајању најмање 1,5 h (EI 90).
Окно ватрогасног лифта или његов претпростор морају бити опремљени системом
који остварује натпритисак који не прелази 50 Pa ±10% (потребна сила за отварање
врата не прелази 100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN
12101-6, или претпростор ватрогасног лифта мора бити проветраван са најмање 20
измена ваздуха на час природним или принудним путем.
Проветравање претпростора се мора вршити на свим етажама, а натпритисак се
остварује на етажи која је угрожена пожаром, као и на две етаже изнад и једној етажи
испод.
Дим из проветраваног претпростора одводи се са највишег места, испод таванице, а
свеж ваздух се убацује при поду.
Уређај за аутоматско отварање прозора или уређај за принудно проветравање укључује се аутоматски преко инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.
Укључивање уређаја за аутоматско отварање прозора или уређаја за принудно проветравање мора бити обезбеђено и ручно са места безбедног од пожара.
Кабина ватрогасног лифта који се користи и за спашавање повређених уз помоћ носила мора да буде најмање димензије 1,1 m х 2,1 m.
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Ватрогасном лифту може се приступити и из заједничког претпростора са лифтовима
који не функционишу у условима пожара, како је приказано на слици 12.
Врата возног окна ватрогасног лифта, као и врата возног окна лифтова, којима се
приступа из заједничког претпростора, морају испуњавати критеријум интегритета и
изолованости према пожару у трајању 1 h (EI 60).
Изузетно од става 11. овог члана врата возног окна лифта могу испуњавати само критеријум интегритета према пожару у трајању 1,5 h (Е 90) у случају када је окно ватрогасног лифта или његов претпростор опремљен системом који остварује натпритисак.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 63.
Погон лифта мора бити смештен у посебну просторију (машинска просторија) чији
зидови и врата морају бити отпорни према пожару 1,5 h (EI 90) изведени од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према
стандарду SRPS EN 13501-1.
Изузетно, када је у објекту предвиђена уградња лифта без машинске просторије, погон лифта може се поставити у возном окну, а орман команде за управљање (контролно управљачка табла) поставља се на највишој етажи објекта.
VIII. СИСТЕМИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И/ИЛИ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА
Члан 64.
Котларница за загревање може се поставити у објекту висине до 40 m ако испуњава
следеће услове:
1) да су зидови котларнице и међуспратна конструкција отпорни према пожару
1,5h (EI 90) изведена од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар
најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1;
2) да су врата на улазу у котларницу постављена са спољне стране објекте;
3) да има најмање два излаза, од којих један води непосредно ван објекта;
4) да се врата на котларници отварају у смеру евакуације;
5) да се складишни простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) налази ван
објекта или у безбедном простору објекта.
Котларница из става 1. овог члана може бити повезана са објектом преко претпростора са вештачким проветравањем. Претпростор мора бити одвојен од осталог дела
објекта вратима отпорним према пожару 0,5 h (EI 30) изведена од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду
SRPS EN 13501-1, а од котларнице вратима отпорним према пожару 1,5 h (EI 90) изведена од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе
A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
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Изузетно од става 1. овог члана, у случају када се у објекту предвиђа изградња
котларнице за коју су захтеви дати посебним прописима, примењују се одредбе посебних прописа којима је уређена изградња истих.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 65.
Котларница за објекте висине преко 40 m мора бити лоцирана ван објекта.
Ако се котларница поставља непосредно уз објекат, она мора да испуњава следеће
захтеве:
1) да зид објекта уз који се прислања котларница нема отвора на висини најмање
5 m изнад котларнице;
2) да је зид котларнице према објекту отпоран према пожару најмање 3 h (EI
180) изведен од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање
класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1;
3) да су кровна конструкција и кровни покривач котларнице израђени само од
негоривог материјала карактеристике реакције на пожар класе „А1” према SRPS EN
13501-1;
4) да на зиду котларнице према објекту не постоји веза са објектом.
Изузетно од става 1. овог члана, у случају када се у објекту предвиђа изградња
котларнице за коју су захтеви дати посебним прописима, примењују се одредбе посебних прописа којима је уређена изградња истих.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 66.
Подстаница за топлу воду у објекту мора се сместити у посебну просторију.
Члан 67.
Код објеката код којих се, у складу са посебним прописима, гасна котларница
поставља на највиши спрат објекта, у просторију котларнице мора се улазити само са
терасе.
Брисан је ранији став 2. (види члан 34. Правилник - 103/2018-56)
Цевовод за гас из става 1. овог члана поставља са спољне стране објекта на зиду удаљен 2 m од грађевинских отвора на фасади и мора бити заштићен од атмосферских
утицаја и високих температура.
Део цевовода који је приступачан са нивоа терена мора бити заштићен од механичког
оштећења.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
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Члан 68.
За сваки пожарни сектор изграђује се, по правилу, засебан систем за вентилацију и
климатизацију.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, ако се не може избећи спајање два пожарна
сектора или више пожарних сектора каналима за климатизацију или проветравање,
на местима на којима пролазе ови канали кроз таванице или зидове који одвајају
пожарне секторе, морају се поставити клапне отпорне према пожару најмање 1,5 h
((EI 90) које се аутоматски затварају при појави дима или повећане топлоте.
Канали система за вентилацију и климатизацију морају бити од негоривог материјала карактеристике реакције на пожар класе „А1” према SRPS EN 13501-1.
Члан 69.
Уређаји за вентилацију и климатизацију простора морају се аутоматски искључити
командом са система за аутоматско откривање и јављање пожара, а поново се укључују тек пошто се ручно активира прекидач постављен на орману у просторији система
који је искључен.
Члан 70.
Коморе система за вентилацију и климатизацију морају се сместити у засебну просторију која је од осталих просторија у објекту одвојена зидовима и вратима отпорним према пожару 1,5 h (EI 90) изведених од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Члан 71.
Елементи система којима се обезбеђује рад безбедносних система за одвођење дима и
топлоте и система за натпритисак који се користе за стварање безбедних услова за
евакуацију морају бити смештени у неугроженом простору, или морају бити постављени у просторију која је од осталих просторија у објекту одвојена зидовима и вратима отпорним према пожару 1,5 h (EI 90) изведених од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN
13501-1 и не може бити заједничка са коморама система за вентилацију и климатизацију.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
IХ. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Члан 72.
Електроенергетско постројење високог напона поставља се у просторију која представља посебан пожарни сектор.
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Електроенергетско постројење високог напона са сувим трансформаторима поставља
се у просторију која је одвојена конструктивним елементима отпорним према пожару
најмање 1,5 h (EI 90) и вратима отпорним према пожару најмање 1,0 h (EI 60).
Електроенергетско постројење високог напона са уљним трансформаторима може се
поставити само у објектима висине до 40 m у просторију која је одвојена конструктивним елементима отпорним према пожару најмање 3,0 h (EI 180) и вратима отпорним према пожару најмање 1,5 h (EI 90).
Преградни зидови између просторија које припадају електроенергетском постројењу
високог напона са уљним трансформаторима за које постоји захтев за пожарно
издвајање морају бити отпорни према пожару најмање 2,0 h (EI 120).
Сви конструктивни елементи и врата отпорна према пожару морају бити изведени од
грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1.
Ради спречавања ширења пожара на фасади на граници пожарног сектора електроенергетског постројења високог напона са сувим трансформаторима, мора се обезбедити хоризонтално и вертикално прекидно растојање, у складу са чл. 17. и 18. овог
правилника.
Ради спречавања ширења пожара на фасади на граници пожарног сектора електроенергетског постројења високог напона са уљним трансформаторима, мора се обезбедити хоризонтално прекидно растојање у укупној ширини од минимум 1 m, и вертикално прекидно растојање дужине најмање 2 m односно дужине коју чини збир хоризонталног и вертикалних делова најмање 2 m добијен на начин приказан на слици 1.
Изузетно од става 7. овог члана вертикално прекидно растојање може се смањити на
1 m уградњом стабилног система за аутоматско гашење пожара у све просторије електроенергетског постројења.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 73.
Осим редовног напајања електричном енергијом из дистрибутивне мреже, у објектима се мора обезбедити и резервни извор снабдевања електричном енергијом следећих уређаја и система:
1) сигурносне расвете евакуационих путева (степеништа, ходници, натписи за
бржу евакуацију и сл. );
2) уређаја за подизање притиска у хидрантској мрежи;
3) инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
4) инсталација и уређаја за гашење пожара;
5) уређајa за контролу приступа и озвучење;
6) најмање један лифт намењен корисницима објекта.
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Напајање електричном енергијом уређаја и система из става 1. овог члана мора се
предвидети у трајању од 2 h.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 74.
Поред напајања електричном енергијом објекта из дистрибутивне мреже мора се обезбедити и сигурносни извор за напајање следећих уређаја и система:
1) ватрогасног лифта;
2) инсталација за одвођење дима и топлоте и система за надпритисак, који се користе за стварање безбедних услова за евакуацију;
3) других система који служе за стварање безбедних услова за евакуацију.
Напајање електричном енергијом уређаја и система из става 1. овог члана мора
се предвидети у трајању од 2 h.
*Службени гласник Републике Србије", број 103/2018
Члан 75.
Резервни или сигурносни извор за снабдевање електричном енергијом уређаја и
система из чл. 73. и 74. овог правилника мора се поставити у просторију чији су зидови и врата отпорни према пожару најмање 2 h (EI 120) изведену од грађевинских материјала карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду
SRPS EN 13501-1;
Резервни или сигурносни извори из става 1. овог члана морају се аутоматски укључивати.
Просторија из става 1. овог члана, мора се добро проветравати и не сме бити угрожена експлозивним атмосферама.
Члан 76.
Електрична инсталација у објекту мора бити направљена тако да се из приземља или
споља може брзо искључити.
Расклопни блокови и друге табле са елементима електричних инсталација морају
бити изграђени од негоривог материјала карактеристике реакције на пожар класе
„А1” према SRPS EN 13501-1, и не смеју се налазити на коридору евакуације.
Главни расклопни блокови и друге главне табле са елементима електричних инсталација из става 2. овог члана, морају се постављати у просторије које су од осталих
просторија у објекту и коридора евакуације одвојене зидовима и вратима отпорним
према пожару 1,5 h (EI 90) изведеним од грађевинских материјала карактеристике
реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1, како је
приказано на слици 7, која је одштампана у Прилогу овог правилника и која чини
његов саставни део.
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Расклопни блокови и друге табле са елементима електричних инсталација који напајају делове етаже објекта или поједине просторије могу се поставити у нише на евакуационом путу које су од евакуационог пута одвојене преградом отпорном према пожару 1,5 h (EI 90) изведеним од грађевинских материјала карактеристике реакције на
пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Расклопни блокови и табле из става 4. овог члана не могу се постављати на коридору
евакуације.
Главни напонски водови, као и остали водови који пролазе кроз један пожарни сектор или више пожарних сектора постављају се тако да се преко њих не може пренети
пожар са једног спрата на други спрат, односно из једног пожарног сектора у други
пожарни сектор према условима из чл. 25. и 26. овог правилника.
У инсталационом каналима, намењених за полагање електричних инсталација као и
просторијама намењених за постављање расклопних блокова и табли није дозвољена
уградња других инсталација, уређаја и опреме.
У просторијама намењеним за постављање расклопних блокова и других табли са
елементима електричних инсталација мора се обезбедити проветравање ради одвођења топлоте која се ослобађа при нормалном раду.
X. ПОСЕБНИ СИСТЕМИ И МЕРЕ
Члан 77.
У високим објектима јавне намене мора се предвидети систем за гласовно обавештавање и узбуњивање, у складу са прописима којима је уређена област пројектовања и
извођења ових система.
Систем за узбуњивање мора се активирати аутоматски на импулс централе за дојаву
пожара.
Члан 78.
Сваки високи објекат мора бити обезбеђен спољном и унутрашњом хидрантском
мрежом која испуњава услове посебног прописа.
Члан 79.
У високом објекту мора се налазити одговарајући број апарата за почетно гашење
пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача апарата и
опреме.
Највећа удаљеност између места на којем је смештен апарат за почетно гашење пожара и места на којем се може затећи особа у случају пожара не сме бити већа од 20
m.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1357

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Члан 80.
У високим објектима власници, односно скупштине станара морају најмање једном у
пет година организовати и учествовати у вежби евакуације и вежби употребе средстава за гашење пожара у објекту.
XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 81.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Службени лист СФРЈ, број 7/84 и
Службени гласник Републике Србије, број 86/11).
Члан 82.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-280/15-12
У Београду, 15. септембра 2015. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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24. Правилник о техничким захтевима безбедности од пожара
спољних зидова зграда
Службени гласник Републике Србије, бр. 59 од 28. јуна 2016, 36 од 13. априла 2017, 6
од 1. фебруара 2019.
Члан 1.
Овим правилником прописују се технички захтеви безбедности од пожара које грађевински производи у саставу (структури) спољних зидова морају испунити приликом
пројектовања, изградње, реконструкције, доградње, адаптације, употребе и одржавања стамбених зграда, пословних зграда, зграда јавне намене, индустријских зграда и
складишта, као и приликом извођења радова на спољном зиду ради унапређења енергетске ефикасности како би се спречило настајање пожара на спољним зидовима
зграда и његово ширење по тим зидовима.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
Члан 2.
Отпорност према пожару спољних зидова и прекидна вертикална и хоризонтална
растојања нису предмет овог правилника.
Члан 3.
Овим правилником обухваћене су следеће врсте спољних зидова:
1) зидани (опека, блокови и сл. ) или бетонски (ливени на лицу места или префабриковани) зидови са топлотно-изолационим слојем и спољним зиданим, бетонским и другим сличним слојем за заштиту од дејства атмосферилија, без вентилисаног ваздушног слоја – међупростора; самоносећи префабриковани фасадни панели;
2) зидани (опека, блокови и сл. ) или бетонски (ливени на лицу места или префабриковани) зидови са топлотно-изолационим слојем и спољним зиданим, бетонским или било којим другим слојем за заштиту од дејства атмосферилија, са укљученим вентилисаним ваздушним слојем/међупростором (вентилисани спољни зид);
3) зидани (опека, блокови и сл. ) или бетонски (ливени на лицу места или префабриковани) зидови са контактним топлотно-изолационим системом (ETICS).
Графички приказ спољних зидова из тач. 1), 2) и 3) одштампан је у Прилогу 1. уз
овај правилник и чини његов саставни део.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
Члан 4.
Термини и појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
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1) Спољни зид је једнослојна или вишеслојна, носећа или неносећа зидна конструкција која дели простор унутар зграде од спољног окружења;
2) Висина зграде, у смислу овог правилника, је разлика између коте коловоза уз
зграду, или платоа намењеног за ватрогасно возило, с којег би се интервенисало у
случају пожара у згради, и коте пода највишег спрата на коме бораве људи;
3) Битан саставни део спољног зида јесте елемент или део композиције елемената који је значајан у погледу реакције на пожар: слој масе по јединици површине ≥1,0
kg/m² или дебљине ≥2,0 mm. Битан саставни део спољног зида испитује се у погледу
реакције на пожар;
4) Небитан саставни део спољног зида је елемент или део композиције елемената који није значајан у погледу реакције на пожар, а који има:
(1) дебљину <2,0 mm и
(2) слој масе по јединици површине <1,0 kg/m²;
4а) Топлотно изолационa компонента – топлотно-изолациони слој је у саставу
спољног зида зграде и увек се сматра битним саставним делом спољног зида;
Два или више небитних слојева постављених један преко другог (то јест без битног саставног дела између тих слојева) сматрају се једним небитним саставним делом, ако у збиру сви заједно испуњавају захтеве за небитан саставни део;
5) Негориви грађевински материјали су материјали класе реакције на пожар А1
и А2 према SRPS EN 13501-1;
6) Гориви грађевински материјали су материјали класе реакције на пожар B, C,
D, E и F према SRPS EN 13501-1;
7) Продукција дима је карактеристика материјала при горењу класификационе
ознаке s1, s2 и s3 према SRPS EN 13501-1;
8) Горуће капљице су карактеристика материјала при горењу класификационе
ознаке d0, d1 и d2 према SRPS EN 13501-1.
9) Естетски слој је слој којим се унапређује изглед зграде и додат је на спољне
зидове зграда после:
(1) система из Табеле 1, 2. и 3, при чему систем мора испуњавати услове из члана
7. овог правилника;
(2) спољног слоја као компоненте из Табеле 1. и 2, при чему спољни слој мора
испуњавати услове из члана 7. овог правилника;
(3) завршног слоја као компоненте из Табеле 3, при чему завршни слој мора
испуњавати услове из члана 7. овог правилника.
Изузетно, естетски слој може бити део система, односно завршна или спољашња
компонента из члана 7. овог правилника.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
**Службени гласник Републике Србије, број 6/2019
Члан 5.
Зграде у смислу овог правилника разврставају се у следеће категорије:
1) Категорија „А” која обухвата:
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(1) помоћне зграде;
(2) мале надземне гараже дефинисане посебним прописом;
2) Категорија „Б” која обухвата:
(1) стамбене, стамбено пословне, пословно стамбене, пословне зграде и зграде
јавне намене, максималне БРГП највише 400 m²;
сом;

(2) подземно надземне и средње надземне гараже дефинисане посебним пропи(3) слободностојеће хладњаче удаљене од других објеката најмање 10 m;

(4) радионице максималне БРГП највише 400 m² и слободностојећа електроенергетска постројења високог напона;
3) Категорија „В1” која обухвата:
(1) стамбене, стамбено-пословне, пословно-стамбене и пословне зграде БРГП
површине од 400 m² до 2000 m² и висине највише 15 m, као и зграде јавне намене
БРГП преко 400 m² и висине највише 15 m;
(2) велике надземне гараже дефинисане посебним прописом;
(3) складишта (укључујући и слободностојеће хладњаче удаљене од других објеката мање од 10 m) дефинисана посебним прописом;
(4) радионице БРГП преко 400 m² и индустријске зграде;
4) Категорија „В2” која обухвата:
(1) стамбене, стамбено-пословне, пословно-стамбене и пословне зграде БРГП
површине преко 2000 m² или висине од 15 m до 22 m и зграде јавне намене висине
од 15 m до 22 m;
(2) зграде повећаног ризика у погледу евакуације у случају хитности (вртићи,
школе, факултети, домови здравља, болнице, домови за стара лица, стационари и
установе за лица с посебним потребама и сл. ) капацитета највише 500 лица;
(3) зграде јавне намене у којима се окупља од 200 до 500 лица;
5) Категорија „Г” која обухвата:
(1) стамбене, стамбено-пословне, пословно-стамбене и пословне зграде и зграде
јавне намене, висине од 22 m до 30 m;
(2) зграде повећаног ризика у погледу евакуације у случају хитности (вртићи,
школе, факултети, домови здравља, болнице, домови за стара лица, стационари и
установе за лица с посебним потребама и сл. ) капацитета преко 500 лица;
(3) зграде јавне намене у којима се окупља више од 500 лица;
(4) зграде од посебног друштвеног и државног значаја дефинисане посебним
прописом.
*Службени гласник Републике Србије, број 6/2019
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Члан 6.
Ако се зграда према члану 5. овог правилника може разврстати у више различитих
категорија, разврставање се врши на бази строжијег критеријума.
Члан 7. 1
У саставу спољног зида у погледу система или појединачних компонената система
морају се применити грађевински производи најмање карактеристике реакције на
пожар према SRPS EN 13501-1 у складу са табелама 1, 2. и 3. 1
Табела 1. зидани (опека, блокови и сл. ) или бетонски (ливени на лицу места или
префабриковани) зидови, са топлотноизолационим слојем и спољним зиданим, бетонским и другим сличним слојем за заштиту од дејства атмосферилија, без вентилисаног ваздушног слоја – међупростора, чији је графички приказ одштампан у Прилогу 1, слика 1, као и самоносећи префабриковани фасадни панели. 1
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ1
А1
Б1
В11
В21
Г1
Класа реакције на пожар система
D-s2,d21 C-s2,d21 B-s1,d11 A2-s1,d11 A2-s1, d11
(спољни зид) 1
Класа реакције на пожар компонената
спољног зида1
спољни слој/слојеви *1
B-s2, d11 B-s2,d11 B-s2,d11 A2-s1,d11 A2-s1,d01
топлотноизолациони слој1
E-d21
E-s2,d21 E-s2,d11 D-s2,d11 C-s2,d11
(*) Критеријум важи и за све слојеве самоносећег префабрикованог фасадног панела укључујући и његов топлотно-изолациони слој1
Табела 2. зидани (опека, блокови и сл. ) или бетонски (ливени на лицу места или
префабриковани) зидови са топлотно-изолационим слојем и спољним зиданим, бетонским или било којим другим слојем за заштиту од дејства атмосферилија, са укљученим вентилисаним ваздушним слојем/међупростором (вентилисани спољни
зид), чији је графички приказ одштампан у Прилогу 1, слика 2. 1
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ1
А1
Б1
В11
В21
Г1
Класа реакције на пожар система
D- s2,d21 C-s2,d21 B-s2,d11 A2-s1,d11 A2-s1,d01
(спољни зид) 1
Класа реакције на пожар компонената1
Спољни слој/слојеви1
D-s2,d21 C-s2,d21 B-s2,d11 A2-s1,d11 A2-s1,d01
Потконструкција1
– линијски елемент везе1
D1
C1
B1
A21
А21
– тачкасти елемент везе1
А21
А21
А21
А21
А21
топлотноизолациони слој1
D-s2,d11 B-s2,d11 A2-s1,d01 A2-s1,d01 A2-s1,d01
Табела 3. зидани (опека, блокови и сл. ) или бетонски (ливени на лицу места или
префабриковани) зидови са контактним топлотно – изолационим системом (ETICS),
чији је графички приказ одштампан у Прилогу 1, слика 3. 1
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗГРАДЕ1
А1
Б1
В11
В21
Г1
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Класа реакције на пожар система1
E-s2,d21 D-s2,d21 B-s2,d11 B-s1,d11 A2-s1,d01
1
Класа реакције на пожар компонената
завршни слој/слојеви *1
B-s2,d11 C-s2,d11 B-s2,d11 B-s1,d11 A2-s1,d01
топлотноизолациони слој1
E-s2,d21 E-s2,d21 B-s2,d11 A2-s1,d1 1 A2-s1,d01
* У случају када се компонента састоји из више завршних слојева, сваки појединачни завршни слој, који представља битан саставни део мора испуњавати захтеве
из табеле. Ако је преко топлотно изолационог слоја изведен слој од материјала
класе А1 у дебљини већој од 2 cm, тада се класа реакције на пожар топлотноизолационог слоја може одредити на основу захтева из табеле који се односе на
прву нижу категорију зграде. 1
1Службени гласник Републике Србије, број 6/2019
Члан 7б
Естетски слојеви не могу се постављати:
1) на странама објекта са којих је због специфичне позиције зграда, према прорачуну из члана 8. став 2. овог правилника, могућ пренос пожара на друге објекте,
2) преко површине која се сматра хоризонталним и вертикалним појасевима из
члана 9, 11. и 13. овог правилника, сем ако испуњавају услове из члана 9. став 2. и
члана 12. овог правилника.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
Члан 8.
Ако се за један систем или компоненту система могу применити различите класе реакције на пожар из Табела 1, 2. и 3. избор се врши на бази строжијег критеријума.
Код специфичне позиције суседних објеката, мора се прорачуном према признатим
методама потврдити да материјали уграђени у спољне зидове зграда, изабрани у
погледу класе реакције на пожар система или компонената система у складу са
одредбама овог правилника, приликом горења неће проузроковати или допринети
преносу пожара са једног објекта на други.
Када се прорачуном из става 2. овог члана не потврди да су грађевински материјали,
који су изабрани на начин утврђен овим правилником прихватљиви у погледу реакције на пожар, тада се за објекат морају изабрати материјали разврстани у прву следећу вишу класу реакције на пожар у складу са Табелама 1, 2. и 3.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
Члан 9.
Ако систем или компоненте система спољних зидова са контактним топлотноизолационим системом (ETICS), Табела 3, нису у целини од негоривог материјала,
морају се предвидети хоризонтални и вертикални појасеви на границама пожарних
сегмената и пожарних сектора, чија дебљина не може бити мања од дебљине термои-
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золационог материјала, на начин приказан на слици 1. у Прилогу 2. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Материјали од којих се изводе појасеви из става 1. овог члана морају имати коефицијент провођења топлоте мањи него бетон с аморфним агрегатом карактеристике λ = 1.
3 W/mK (ту спадају и плоче од пресоване минералне вуне, гипс плоче, ћелијасти и
лаки бетони, глинене и силикатне опеке итд. ) и морају бити класе реакције на пожар
према SRPS EN 13501-1 најмање:
1) класе А1 на границама пожарних сегмената;
2) класе А2 на границама пожарних сектора.
Материјали из става 2. овог члана морају бити причвршћени негоривим анкерима.
*Службени гласник Републике Србије, број 6/2019
Члан 10.
Висина хоризонталног појаса (hp) не може бити мања од 1 m, а ширина вертикалног
појаса (wp) не мања од 1 m на граници пожарних сегмената и сектора, при чему увек
мора бити испуњен услов да је h>hp, односно w>wp као што је приказано на слици 2. у
Прилогу 2.
Изузетно висина, односно ширина, појаса из става 1. овог члана може се смањити
извођењем конзоле, симса, односно ребра чија је димензија p > 0,5 m на начин приказан на слици 3. у Прилогу 2.
Члан 10а
Вентилисани спољни зидови морају бити изведени тако да се у случају пожара спречи пренос пожара кроз вентилисани ваздушни слој, а у свему према упутству произвођача.
Контактни топлотно-изолациони системи (ETICS) морају бити изведени тако да се у
случају пожара спречи отпадање делова топлотно изолационог система.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
Члан 11.
Ако је стреха или кровни покривач изведен од горивих материјала изложених преносу пожара, изнад отвора највиших спратних етажа мора се уградити негориви хоризонтални појас висине најмање 1,0 m, од материјала класе реакције на пожар А1 према SRPS EN 13501-1.
Изузетно од става 1. овог члана, ако је стреха или кровни покривач изведен од горивих материјала и обложен негоривим материјалом класе реакције на пожар А1 према
SRPS EN 13501-1, сматра се да стреха и кров нису изложени преносу пожара и не
примењује се одредба става 1. овог члана.
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Негориви хоризонтални појас, од материјала класе реакције на пожар А1 према SRPS
EN 13501-1, мора се уградити најмање 0,5 m са леве и десне стране отвора највиших
спратних етажа, мерено од крајњих ивица.
*Службени гласник Републике Србије, број 36/2017
Члан 12.
Спољашњи завршни слој, који покрива појасеве из чл. 9. и 10. овог правилника, а
ради уједначавања изгледа спољног зида и других захтева, изводи се од негоривих
материјала: посебних лаких малтера за ту намену, украсних камених плоча, стакла
итд.
Члан 13.
Ако се на постојеће објекте уграђује топлотно-изолациони систем (ETICS) или компоненте система који није у целини од негоривог материјала, тада се у нивоу сваке
међуспратне конструкције мора уградити негориви хоризонтални појас висине најмање 1m изведен од материјала класе реакције на пожар А1 према SRPS EN 13501-1,
или се морају применити захтеви за систем односно компоненте система који се односе на прву вишу категорију зграде из Табеле 3. овог правилника.
Члан 14.
Испуњеност захтева за системе и компоненте система који су предмет овог правилника по завршетку радова утврђује се на основу исправа о усаглашености које су уређене у складу са посебним прописима.
Члан 15.
Када су захтеви за системе и компоненте система који су предмет уређивања овим
правилником, уређени и другим прописима тада се примењују одредбе прописа у ком
су утврђени строжији захтеви.
Изузетно од става 1. овог члана у погледу система и компоненти система за слободностојећа складишта и хладњаче из члана 5. овог правилника, који су изведени од самоносећих префабрикованих фасадних панела, удаљене најмање 10 m од других
зграда из члана 5. овог правилника, примењују се одредбе овог правилника.
Члан 15а
Приликом реконструкције, доградње, адаптације, употребе и одржавања зграда, као
и приликом извођења радова на спољном зиду ради унапређења енергетске ефикасности зграда, примењују се одредбе овог правилника на целу зграду односно део
зграде у зависности од врсте, обима и степена сложености извођења радова, при чему
се не сме умањити пожарна безбедност објекта.
*Службени гласник Републике Србије, број 6/2019
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Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01 12616/15-11
У Београду, 21. јуна 2016. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о
техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда (Службени
гласник Републике Србије, број 36/2017) Прилог 1. замењен је новим прилогом (види
члан 10. Правилника - 36/2017-18)
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25. Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике
курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
Службени гласник Републике Србије, бр. 68/2017, 98/2017, 67/2018.
Члан 1.
Овим правилником се уређују критеријуми по којима се врши избор кандидата за
полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица (у
даљем тексту: ВСЈ) Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).
Члан 2.
Избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ВСЈ Министарства врши се на основу спроведеног конкурса.
Одлуку о броју полазника курса, на предлог oрганизационе јединице надлежнe за
људске ресурсе, у складу са кадровским планом, доноси министар унутрашњих
послова (у даљем тексту: министар).
Расписивање конкурса и начин конкурисања врши се у складу са правилима поступка
који се спроводи приликом пријема у радни однос запослених у Министарству, уколико није другачије прописано овим правилником.
Образац пријаве на конкурс за упис на курс за основну обуку припадника ВСЈ дат је у
Прилогу 1. који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Стручне и административно-техничке послове за потребе спровођења конкурса врши
организациона јединица надлежна за људске ресурсе.
Члан 3.
Поступак утврђивања испуњености услова за избор кандидата за полазнике курса за
Основну обуку припадника ВСЈ Министарства спроводи Комисија за избор кандидата за полазника курса за Основну обуку припадника ВСЈ Министарства (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар.
Решењем о именовању Комисије, може се именовати једна или више подкомисија
које су задужене за одређене делове изборног поступка.
Подкомисија има највише пет чланова, и чине је припадници организационе јединице надлежне за људске ресурсе и припадници организационе јединице надлежне
за ванредне ситуације.
Подкомисија доставља извештај Комисији о спроведеној селекцији, са предлогом за
даљу процену и одабир кандидата.
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У састав Комисије обавезно се именују два припадника организационе јединице надлежне за људске ресурсе и три припадника организационе јединице надлежне за
ванредне ситуације.
Задатак Комисије из става 1. овог члана је да:
1) верификује спискове пријављених кандидата;
2) организује и прати комплетан поступак избора кандидата;
3) утврди ранг листу кандидата и њихово рангирање;
4) достави министру коначан предлог за избор кандидата;
5) изјашњава се о захтевима кандидата за преиспитивање одлуке о пријему и
припрема предлоге одговора министра.
Члан 4.
Посебни критеријуми испуњавања услова у погледу здравствене способности, психолошке процене, физичке и базично-моторичкe способности кандидата, утврђују се
процесом селекције коју чини:
1) лекарски преглед;
2) психолошка селекција;
3) провера базичног моторичког статуса;
4) интервју.
Сваки појединачни део процеса селекције је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме.
*Службени гласник Републике Србије, број 67/2018
Члан 5.
Лекарски преглед за утврђивање здравственог стања полазника састоји се из општег
лекарског прегледа, специјалистичких прегледа и теста на психоактивне супстанце.
Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод
за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту:
Завод) у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања
људским ресурсима, у складу са утврђеним критеријумима.
Специјалистичке лекарске прегледе и тестирање на психоактивне супстанце обавља
Завод, у складу са утврђеним критеријумима.
Општим лекарским прегледом утврђује се:
1) лична и породична анамнеза;
2) хронична обољења која су контраиндикована за пријем у Министарство, на
основу увида у претходну медицинску документацију;
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3) антропометријске мере (висина минимум 170 cm за мушкарце и 163 cm за жене, тежина и индекс телесне масе);
4) на основу физикалног прегледа грубе аномалије кардиоваскуларног и респираторног система;
5) стање локомоторног апарата;
6) процена функционисања чула (вид и слух).
Члан 6.
Кандидати који су задовољили критеријуме из члана 4. став 1. овог правилника упућују се на специјалистичке лекарске прегледе које обавља Завод.
Члан 7.
Психолошка селекција подразумева процену когнитивног и личносног домена, и
врши се психометријским тестовима и интервјуом.
Психолошка селекција се спроводи у две фазе:
1) психолошко тестирање;
2) психолошки интервју.
Кандидати који су положили психометријски тест упућују се на психолошки интервју,
а кандидати који нису положили психометријски тест не пролазе у даљи процес селекције.
Психолошку селекцију врши надлежна организациона јединица Министарства.
Поступак избора међу кандидатима врши се у складу са психолошким захтевима
радног места ватрогасца-спасиоца.
Психолошки критеријуми за потребе селекције јесу:
1) интелектулана способност и ефикасност: – не мање од просечних вредности;
2) испољавање релевантних личносних домена: висока емоционална стабилност,
савесност и сарадљивост, развијена унутрашња мотивација и присуство алтруизма, уз
одсуство патологије и значајног породичног херидитета.
и то:

Кандидати ће на психолошком интервјуу бити распоређени у четири категорије

1) Категорију I – кандидати који су у потпуности задовољили критеријуме – оцена 4;
2) Категорију II – кандидати који су задовољили критеријуме – оцена 3;
3) Категорију III – кандидати који су задовољили минимум захтева – оцена 2;
4) Категорију IV – кандидати који нису задовољили критеријуме и који не пролазе у даљи процес селекције – оцена 1.
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*Службени гласник Републике Србије, број 67/2018
Члан 8.
Провером базично-моторичког статуса процењује се:
1) брзинско експлозивна снага руку (број склекова за 10 секунди);
2) брзинска издржљивост прегибача трупа (подизање трупа за време од 30 секунди);
3) експлозивна снага ногу (скок у даљ из места);
4) аеробни потенцијал организма (Куперов тест трчања за време од 12 минута и
трчање на 50 m);
5) пењање уз конопац;
6) вратило – згибови (број згибова за 10 секунди);
7) пливање.
Сваки тест процене базично-моторичког статуса вреднује се од 0 до 4 поена, при чему
укупни максимални број поена износи 32.
Оцену не задовољава добија кандидат који укупно освоји 9 или мање поена, односно
на 2 теста освоји 0 поена.
Оцењивање кандидата на провери општих физичких способности се врши на основу
измерених резултата, према утврђеним нормативима и то:
НОРМЕ НА ПРОВЕРИ БАЗИЧНО-МОТОРИЧКОГ СТАТУСА
МУШКАРЦИ
Године жиСклекови за 10
Скок у даљ из Трчање 50
поена
Претклон
вота
сек.
места
м

од 19 до 25

од 26 до 30

-8

Куперов
тест

0

--8

--15

--180

--2100

1

9–10

16–19

181–200

2

11–12

20–23

201–220

3

13–14

24–27

221–240

4

15-+

28-+

240-+

5. 49-

2901–

0

--7

--13

--170

-8. 20

-2200

1

8–9

14–17

171–190

8. 19–8

2201–2400

2

10–11

18–21

191–210

7. 99–7. 50 2101–2300
7. 49–6

2501–2700

5. 99–5. 5 2701–2900

7. 99–7. 79 2401–2600

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1380

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

3

12–13

22–25

211–230

4

14-+

26-+

231-+

7. 78–7. 58 2601–2800
7. 57-

2801–

ЖЕНЕ
Године
живота

поена

19 до 25

26 до 30

Склек за 10 Претклон за 30 Скок у даљ из Трчање 50 Куперов тест
сек.
сек.
места
м
(М)

0

--3

- - 10

- - 145

-10. 10

- -1680

1

4–5

11 – 12

146 – 162

10. 00–9.
70

1681–1854

2

6-7

13 – 14

163 – 171

9. 60–9.
30

1855–2027

3

8–9

15 – 16

172 – 179

9. 20–8.
90

2028–2200

4

10 - +

17 - +

180 - +

8. 70–

2201 -

0

--2

--9

- - 140

–10. 40

- 1620

1

3–4

10 – 11

141 – 150

10. 30–10.
00

1621–1794

2

5–6

12 – 13

151 – 160

9. 90–9.
60

1795–1967

3

7–8

14 – 15

161 – 170

9. 50–9.
20

1968–2140

4

9-+

16 - +

171 - +

9. 10–

2141

МУШКАРЦИ
Године старопоена
сти

од 19 до 25

од 26 до 30

Конопац (пењање)
/секунде

Вратило згибови за 10 секунди/понављање

0

15-+

2--

1

14–13

3–4

2

12–11

5–6

3

10–9

7–8

4

8--

9-+

0

16-+

2--
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1

15–14

3–4

2

13–12

5–6

3

11–10

7–8

4

9--

9-+

Конопац (пењање)
/секунде

Вратило згибови за 10 секунди/понављање

0

21 - +

1--

1

20–18

2–3

2

17–15

4–5

3

14–12

5–6

4

11 - -

7-+

0

24 +

1--

1

23–21

2–3

2

20–17

4–5

3

16–13

5–6

4

12 - -

7-+

ЖЕНЕ
Године старопоена
сти

19 до 25

26 до 30

Кандидат има задатак да слободним стилом преплива дужину од 25 метара.
Кандидат може сам да одлучи да ли ће да скочи са ивице базена или ће започети
пливање из воде.
Оцењивање кандидата на провери вештине пливања врши се на основу измерених
резултата, према утврђеним нормативима и то:
Пол
Мушкарци

поена Пливање 25 метара/секундe
0

Није препливао

1

Препливао за више од 28,00

2

28,00–26,51
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Жене

3

26,50–25,01

4

25,00 –

0

Није препливала

1

Препливала за више од 33,00

2

33,00–31,51

3

31,50–30,01

4

30,00 –

*Службени гласник Републике Србије, број 98/2017
**Службени гласник Републике Србије, број 67/2018
Члан 9.
Интервју са кандидатом представља полуструктурисану технику разговора везану за следеће области:
1) комуникацију (вербалну и невербалну);
2) специфична знања и вештине;
3) вредности, навике, ставове и интересовања;
4) професионалну мотивацију.
Кандидат се оцењује по појединачним деловима процене, оценом од 1 до 5.
Кандидат добија једну збирну оцену за сваки део интервјуа.
Максимални број поена на интервјуу је 20.
Оцену не задовољава добија кандидат који је у било ком делу оцењен оценом 1.
Члан 10.
Кандидати који нису задовољили утврђене критеријуме из члана 4. став 1. овог правилника могу само једном, из оправданих разлога, поднети захтев за поновно утврђивање критеријума из једног од наведених делова поступка избора кандидата, у року од три дана од дана саопштавања резултата.
Кандидати се рангирају на основу збирних резултата посебних критеријума за избор
кандидата.
Поступак рангирања кандидата врши се тако што се у појединим деловимапосебних
критеријума за избор кандидата збир поена претвара у стандардне („z”) скорове,који
одређују тачан положај (ранг) појединца у групи кандидата који су задовољили у
конкретном делу.
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Износ „z” скора у сваком појединачном делу множи се коефицијентом који изражава
процентуално учешће тог дела у укупној оцени на квалификационом испиту:
1) психолошке селекције –z*0,45 (45%);
2) базично-моторички статус –z*0,35 (35%);
3) интервју – z*0,20(20%).
Овако пондерисани „z” скорови се сабирају и на овај начин добијени укупан „z” скор
се претвара у бодове путем аутоматске обраде података уз коришћење одговарајућих
програмских система, што одређује ранг кандидата на коначној ранг листи.
Први кандидат на коначној ранг листи има највећи број бодова, а последњи кандидат
најмањи број бодова.
Кандидати имају могућност да остваре увид у сопствене резултате.
*Службени гласник Републике Србије, број 98/2017
**Службени гласник Републике Србије, број 67/2018
Члан 11.
На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата на Основну обуку припадника ВСЈ доноси министар.
У складу са кадровским планом, територијалним потребама и принципом националне заступљености, министар може донети одлуку да се на Основну обуку припадника
ВСЈ прими додатни број учесника конкурса, односно број полазника предвиђен конкурсом допуни, и то учесницима конкурса који су испунили све услове предвиђене
конкурсом.
Наведени број не може прелазити десет одсто од укупног броја полазника који је
предвиђен конкурсом.
Кандидат који не буде примљен писмено се обавештава у року од осам дана од дана
доношења одлуке.
Кандидат може поднети министру захтев за преиспитивање одлуке о пријему у року
од осам дана од дана пријема обавештења.
*Службени гласник Републике Србије, број 98/2017
Члан 12.
Путне трошкове, трошкове лекарског прегледа и трошкове боравка у току процеса
селекције сносе кандидати.
Члан 13.
Министарство и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на курс за
Основну обуку припадника ВСЈ Министарства закључују Уговор о утврђивању међусобних права, обавеза и одговорности (у даљем тексту: Уговор).
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На полазнике који са успехом заврше курс за Основну обуку припадника ВСЈ Министарства и који испуњавају законом прописане услове да заснују радни однос у Министарству не примењују се прописи који уређују заснивање радног односа у Министарству на основу јавног конкурса.
Члан 14.
Прописи којима је уређено стручно оспособљавање, усавршавање и напредовање запослених у Министарству, примењују се за дефинисање права, обавеза и одговорности полазника обуке, стручног оспособљавања, усавршавања и напредовања припадника ВСЈ Министарства.
Одговорност због повреда дужности и обавеза и одговорност за штету полазника курса за Основну обуку припадника ВСЈ Министарства, утврђује се у складу са прописима који уређују одговорност полазника основне полицијске обуке у Министарству.
Руководилац организационе јединице надлежне за послове обуке снага и субјеката
система заштите и спасавања је надлежан за предузимање мера и формирање радних
тела у циљу утврђивања одговорности из става 2. овог члана.
*Службени гласник Републике Србије, број 67/2018
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-5380/17-4
У Београду, 11. јула 2017. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА
Правилник о изменама Правилника о критеријумима за избор кандидата за
полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица:
Службени гласник Републике Србије, број 98/2017-38
Члан 5.
Поступци за избор кандидата започети по одредбама Правилника о критеријумима
за полазнике курса за основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
(Службени гласник Републике Србије, број 68/17) окончаће се применом одредба
овог правилника уколико је то за кандидата повољније.
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Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасноспасилачких јединица: Службени гласник Републике Србије, број 67/2018-55
Члан 6.
Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се у складу са одредбама прописа који су важили до ступања на снагу
овог правилника.
Изузетно од става 1. овог члана ако је пре ступања на снагу овог правилника расписан
конкурс за пријем кандидата на курс за Основну обуку припадника ватрогасноспасилачких јединица Министарства, а поступак избора кандидата није отпочео, избор кандидата се врши применом одредаба овог правилника.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
Прилози
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26. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара
и експлозија постројења и објеката за запаљиве и горивe течности
и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности
Службени гласник Републике Србије, број 114/2017.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од
пожара и експлозија за безбедно постављање, изградњу, доградњу, реконструкцију и
санацију постројења и објеката за запаљиве и гориве течности, за безбедно ускладиштавање и претакање запаљивих и горивих течности, као и за безбедно коришћење постројења и објеката за запаљиве и гориве течности, чија је тачка паљења мања
или једнака 100 ºC.
Члан 2.
Одредбе овог правилника не односе се на:
1) продукте и полупродукте од шпиритуса добијених дестилацијом, који садрже мање
од 82% алкохола;
2) органске пероксиде и њихове растворе;
3) уља за ложење код потрошача;
4) запаљиве и гориве течности које се употребљавају за војне потребе;
5) растворе и хомогене смеше у неломљивим резервоарима чија је тачка паљења 23
ºC или већа, из којих се у нормалним условима не одвајају запаљиве течности, а које
према еталонираном капиларном вискозиметру имају следеће време истицања:
(1) најмање 90 s,
(2) најмање 60 s до 90 s, ако не садрже више од 60% запаљивих течности,
(3) најмање 25 s до 60 s, ако не садрже више од 20% запаљивих течности.
Члан 3.
Термини и појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
Термини и појмови употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) запаљива течност је течност чија је тачка паљења једнака или нижа од 60 ºC и класификује се у једну од три категорије опасности: категорија 1 чија је тачка паљења <
23 ºC и почетна тачка кључања ≤ 35 ºC, категорија 2 чија је тачка паљења < 23 ºC и
почетна тачка кључања > 35 ºC и категорија 3 чија је тачка паљења ≥ 23 ºC и ≤ 60 ºC,
док се гасна уља, дизел и лака уља за ложење која имају тачку паљења ≥ 55 ºC и ≤ 75
ºC класификују у категорију 3; горива течност је течност чија је тачка паљења већа од
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60 ºC, а мања или једнака 100 ºC и не може се класификовати у категорију 3 запаљиве течности;
2) нестабилне течности су течности које се у чистом стању као финални производи
или због транспорта могу полимеризовати, распадати, кондензовати, или могу
постати самореактивне потресањем или променом притиска и температуре;
3) течности са карактеристиком избацивања су течности које приликом горења у резервоару стварају топлотни талас који се шири према дну резервоара, услед чега присутна вода прокључа и избацује течност из резервоара – кипи;
4) тачка паљења је најнижа температура на којој се изнад површине течности налази
толико паре да у додиру са ваздухом ствара запаљиву смешу, а одређује се у складу са
прописима којима је уређена област хемикалија;
5) постројење за запаљиве и гориве течности је технолошки систем који се састоји од
складишних резервоара, технолошких резервоара, технолошких процесних судова,
посуда као и инсталација и уређаја за производњу, прераду, дораду, претакање или
употребу запаљивих и горивих течности, система за управљање и надзор безбедног
одвијања технолошког процеса, стабилних система за дојаву и гашење пожара и других инсталација и уређаја који заједно чине техничко-технолошку целину (као нпр.
инсталације и њихови саставни делови за загревање и хлађење, технички флуиди,
системи за сакупљање отпадних вода, системи и њихови саставни делови за техничку
и технолошку воду, складишта негориве робе, радионице за ремонт и одржавање у
којима се не обављају послови резања, заваривања и у којима нема запаљивих материјала и сл. );
6) објекти су грађевински објекти на одређеној локацији који се састоје од грађевинског дела и уграђене опреме што заједно чини техничко-технолошку целину, као што
су резервоари, складишта, претакалишта и други објекти или његови саставни делови, а намењени су за складиштење и претакање запаљивих и горивих течности, објекти у којима се врши складиштење запаљивих и горивих течности ради обављања
трговине или сопствене употребе;
7) ускладиштавање запаљивих и горивих течности је трајно или повремено безбедно
смештање запаљивих и горивих течности у посуде или резервоаре чији је укупни капацитет већи од 2 m³ горивих течности, односно 0,2 m³ запаљивих течности код производње (складиште произвођача), дистрибуције (складиште дистрибутера) и
потрошње – употребе (складиште потрошача);
8) држање запаљивих и горивих течности је безбедно чување или одлагање запаљивих и горивих течности у објектима, грађевинским деловима или изван њих, у посудама чија укупна запремина не прелази 2 m³ горивих течности, односно 0,2 m³ запаљивих течности или у резервоарима чија укупна запремина за дневне потребе не
прелази 2 m³ горивих течности, односно 0,2 m³ запаљивих течности;
9) посуде су преносиви судови са запаљивим и горивим течностима, конструкције у
виду боца, канти, буради и херметички затворених лименки или неке друге конструкције у складу са захтевима из посебног прописа којим је уређена област хемикалија;
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10) складишни резервоар је објекат спојен са тлом, који представља физичку, функционалну или техничко-технолошку целину са свим потребним инсталацијама, постројењима и опремом у коме се безбедно складишти запаљива и горива течност,
израђен према прописима;
11) технолошки резервоар односно технолошки процесни суд представља физичку,
функционалну или техничко-технолошку целину са свим потребним инсталацијама,
опремом и уређајима у саставу постројења у коме се безбедно одвија технолошки
процес, израђен према прописима;
12) зона опасности (зона) је угрожен простор у коме се трајно или повремено очекује
присуство запаљиве смеше пара или гасова које са ваздухом граде експлозивне атмосфере, а класификоване су у складу са прописима и српским стандардима, односно
сродним документима;
13) габарит зоне опасности је гранична контура која раздваја угрожен и неугрожен
простор;
14) атмосферски резервоар је резервоар чији је радни притисак једнак атмосферском
притиску и не прелази вредност 0,5 bar натпритиска;
15) посуда под притиском је посуда или резервоар чији је радни притисак већи од 0,5
bar натпритиска према прописима којима је уређена област посуда под притиском;
16) неломљиви резервоар је резервоар који при ускладиштавању, транспорту и руковању остаје непропусан под уобичајеним механичким утицајима;
17) ломљиви резервоар је резервоар израђен од ломљивог материјала, као што су керамика, стакло и други сличан материјал;
18) опрема резервоара је сва она опрема која је непосредно уграђена у резервоар и на
резервоару и која са резервоаром чини функционалну целину;
19) задржачи пламена су делови опреме који штите резервоар од продора пламена у
његову унутрашњост;
20) боца за запаљиве и горивe течности је преносива затворена посуда чија запремина није већа од 5 l;
21) канта за запаљиве и горивe течности је преносива затворена посуда израђена од
челичног лима или другог одговарајућег материјала резистентног на течност која се у
њој налази, а чија запремина није већа од 50 l;
22) буре за запаљиве и горивe течности је преносива затворена посуда ваљкастог
облика израђена од материјала наведеног у тачки 21) овог члана, чија запремина није
већа од 250 l;
23) херметички затворене лименке су посуде са запаљивим и горивим течностима
чија запремина није већа од 5 l, које морају испуњавати захтеве из посебног прописа
којим је уређена област хемикалија;
24) IBC контејнер је преносива затворена посуда израђена од метала или пластике
максималне запремине 3. 000 l, који мора бити израђен према прописима;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1394

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

25) претакалиште је посебно одређено место са потребном опремом и уређајима за
претакање трајно постављеним за пуњење и пражњење транспортних цистерни или
танкера, ради претакања запаљивих и горивих течности;
26) под претакањем запаљивих и горивих течности подразумева се претакање запаљивих и горивих течности из резервоара у транспортне цистерне (аутоцистерне, вагон цистерне, танкере и сл. ) односно посуде и обрнуто;
27) поуздан резервоар или уређај односно поуздана опрема је сваки резервоар, уређај
или опрема који поседују исправе о усаглашености у складу са прописима којима је
уређена област производа;
28) поуздан уређај је уређај који поседује исправу о усаглашености у складу са прописима којима је уређена област производа;
29) грађевински објекат намењен искључиво за ускладиштавање посуда је издвојена
зграда која може имати једну или више просторија за ускладиштавање посуда са запаљивим и горивим течностима;
30) просторија за ускладиштавање посуда је простор намењен за ускладиштавање
посуда и може бити део грађевинског објекта намењеног искључиво за ускладиштавање посуда или део објекта друге намене.
Члан 4.
Ако се врши доградња или реконструкција постројења и објеката за запаљиве и гориве течности, и/или инсталација, опреме и уређаја на тим објектима, одредбе овог
правилника примењују се само на део постројења или објеката и/или инсталација,
опреме и уређаја који су предмет доградње или реконструкције.
Доградњом или реконструкцијом из става 1. овог члана не сме се умањити пожарна
безбедност постојећих постројења и објеката за запаљиве и гориве течности, и/или
инсталација, опреме и уређаја на тим објектима.
Члан 5.
За запаљиве и гориве течности мора постојати исправа која садржи податак о тачки
паљења издата у складу са прописима којима је уређена област хемикалија, коју корисник доставља на увид на захтев надлежног органа.
Ако у року који одреди надлежни орган корисник не достави исправу из става 1 овог
члана надлежни орган мора захтевати спровођење мера безбедности одређених за
запаљиву течност категорије 1.
Члан 6.
Резервоари, уређаји, инсталације и објекти унутар постројења за запаљиве и гориве
течности морају имати заштиту од статичког електрицитета и заштиту од атмосферских пражњења, а у складу са прописима који ближе уређују ову област.
Члан 7.
Ако је за безбедно постављање објеката (локација) овим правилником утврђено два
или више различитих растојања примениће се оно растојање које је највеће.
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Члан 8.
Постројење мора бити изграђено тако да најкритичнија тачка лоцирана на габариту
зона опасности буде удаљена:
1) од надземних високонапонских електричних водова чији је називни напон више од
1. 000 V, најмање на растојању једнаком висини стуба увећаној за 3 m, али не мање од
15 m, мерено хоризонтално у односу на најближи проводник;
2) од надземних нисконапонских електричних водова чији је називни напон до 1. 000
V (укључујући 1. 000 V), најмање на растојању једнаком висини стуба увећаној за 3 m,
али не мање од 10 m, мерено хоризонтално у односу на најближи проводник.
Растојања из става 1. овог члана примењују се и на објекте за запаљиве и гориве течности и одређују се у односу на најкритичнију тачку лоцирану на габариту објекта.
Растојања из става 1. овог члана не примењују се на просторије за ускладиштавање и
претакање запаљивих и горивих течности које се налазе у саставу објекта друге намене.
II. ЗОНЕ ОПАСНОСТИ НА МЕСТИМА УГРОЖЕНИМ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША
Члан 9.
Простор у постројењима, објектима, као и простор на коме се врши ускладиштавање,
претакање и употреба запаљивих и горивих течности, зависно од степена опасности,
дели се на три зоне опасности:
1) зону „0”;
2) зону „1”;
3) зону „2”.
Члан 10.
Ако нису утврђене овим правилником, зоне опасности из члана 9. овог правилника
одређују се у складу са прорачуном на основу српског стандарда SRPS EN 60079-10-1.
Изузетно од става 1. овог члана, ако су зоне опасности утврђене овим правилником, а
уграђени су системи који утичу на њихово распростирање, зоне опасности могу се
одредити у складу са прорачуном на основу српског стандарда SRPS EN 60079-10-1.
Члан 11.
У зонама опасности се не смеју налазити материје и уређаји који могу проузроковати
пожар или омогућити његово ширење.
У зонама опасности није дозвољено:
1) држање и употреба алата, уређаја, опреме и инсталације које нису предвиђене за
рад у зонама опaсности, а могу бити узрочник настанка пожара, или експлозије;
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2) пушење и коришћење отворене ватре у било ком облику;
3) одлагање запаљивих и других материја које нису намењене технолошком процесу;
4) приступ возилима која при раду свог погонског уређаја могу произвести варничење;
5) ношење одеће и обуће која може довести до нагомилавања статичког електрицитета и употреба уређаја и опреме који нису прописно заштићени од статичког електрицитета.
У зонама опасности на видним местима морају се поставити натписи којима се упозорава на обавезу из става 2. овог члана.
Члан 12.
При вршењу радова у зонама опасности корисник постројења мора предузети прописане сигурносне мере.
Члан 13.
Извођење електричних, неелектричних инсталација и заштитних система у зонама
опасности врши се у складу са прописима и стандардима којима је уређена безбедност од пожара и експлозија у просторима угроженим експлозивним атмосферама.
Члан 14.
Возила која имају мотор са унутрашњим сагоревањем могу се употребљавати у просторима угроженим експлозивним атмосферама само ако су опремљена заштитним
уређајима на издувним системима мотора.
III. РЕЗЕРВОАРИ ЗА ЗАПАЉИВЕ И ГОРИВЕ ТЕЧНОСТИ
Члан 15.
Резервоар мора бити поуздан.
Резервоар мора на видном месту имати ознаке које су садржане у исправи о усаглашености.
Резервоар (складишни и технолошки) може бити надземни и подземни.
Члан 16.
Надземни резервоар је непокретни и непропусни суд, постављен односно изграђен на
површини земље.
Надземни резервоар у погледу своје конструкције може бити са:
1) чврстим кровом;
2) ослабљеним спојем између кровног лима и плашта;
3) пливајућим кровом;
4) сигурносним одушним вентилом који не допушта притисак већи од 170 mbar;
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5) сигурносним вентилом који допушта притисак већи од 170 mbar.

Члан 17.
Надземни резервоар који, поред унутрашњег пливајућег крова, има и чврсти кров,
сматра се као резервоар са пливајућим кровом.
Надземни резервоар који, поред унутрашње пливајуће конструкције, има и кров или
кровни покривач сматра се као резервоар са чврстим кровом.
Члан 18.
Надземни резервоар, зависно од радног притиска, може бити:
1) атмосферски;
2) посуда под притиском.
Члан 19.
Надземни атмосферски резервоар и прикључци морају пре употребе бити испитани
(испитивање непропусности, испитивање заварених спојева методама без разарања,
мерење дозвољених одступања у димензији и геометрији резервоара, слегање терена
и др. ), о чему се саставља исправа која се чува као трајни документ, а посуде под притиском се пре употребе испитују и прегледају у складу са прописима којима је уређена област прегледа и испитивања опреме под притиском.
Члан 20.
Испитивање непропусности атмосферског резервоара врши се мерењем хидростатског притиска или притиска инертног гаса, при чему најмањи испитни притисак у
атмосферском резервоару мора износити 0,5 bar за време од 3 h, а посуде под притиском се испитују у складу са прописима и стандардима којима је уређена област прегледа и испитивања опреме под притиском.
Члан 21.
Подземни резервоар је непокретни суд, потпуно укопан (или суд постављен у подземну армирано бетонску комору), са свих страна заштићен некородивним материјалом (земљом, песком, шљунком), и чији се горњи ниво плашта налази најмање 60 cm
испод нивоа терена.
Околни терен из става 1. овог члана мора бити раван у површини захвата простора
изнад резервоара од најмање 60 cm у односу на габарит резервоара са свих страна.
Члан 22.
Полуукопан или делимично укопан резервоар је резервоар који не испуњава услове
из члана 21 (наткривен или насут некородивним материјалом) и сматра се надземним резервоаром.
Члан 23.
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Подземни резервоар може, по правилу, бити лежећи и цилиндричног облика са сигурносним одушним вентилом. Сигурносни одушни вентил може бити такве конструкције да онемогућава притисак већи од 170 mbar, односно да омогућује притисак
већи од 170 mbar.
Члан 24.
Посуда под притиском мора испуњавати услове из посебних прописа којима је уређена област посуда под притиском.
Посуда под притиском може се користити као атмосферски резервоар.
Члан 25.
Резервоар и његови цевоводи морају бити заштићени од корозије у складу са прописима који ближе одређују ту област. Заштита од корозије обезбеђује се према једној
од следећих метода:
1) употребом заштитних омотача или трака;
2) катодном заштитом;
3) материјалима резистентним на корозију;
4) антикорозивним бојама или премазима, ако је у питању надземни резервоар.
Члан 26.
На резервоарима који су заварени не сме се вршити механичко заптивање пукотина,
осим пукотина на крову надземних резервоара.
1. Надземни резервоари
а) Зоне опасности
Члан 27.
Зона „0” обухвата:
1) унутрашњост надземног резервоара са чврстим кровом изнад нивоа течности;
2) унутрашњост надземног резервоара са пливајућим кровом изнад нивоа течности
до пливајућег крова;
3) унутрашњост надземног резервоара са пливајућом конструкцијом изнад нивоа
течности до пливајуће конструкције и изнад пливајуће конструкције до чврстог крова.
Зона „1” обухвата:
1) простор изнад пливајућег крова до 1 m изнад висине зида резервоара;
2) простор сферно око вентилационих отвора на крову резервоара и одушног цевовода 3 m;
3) унутрашњост свих удубљења и канала испод нивоа терена;
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4) простор између плашта резервоара и зида заштитног базена чија је висина већа од
2 m, а мања од 4/5 висине плашта резервоара мерено до 1 m изнад висине резервоара;
5) простор сферно око приступног окна надземног лежећег резервоара 1 m.
Зона „2” обухвата:
1) простор око габарита резервоара ширине 3 m од зоне 1, мерено у свим правцима
око плашта и крова резервоара;
2) простор унутар заштитног базена до висине зида;
3) простор мерен у свим правцима 3 m од зоне 1 код резервоара чија је висина зида
заштитног базена већа од 2 m, а мања од 4/5 висине плашта резервоара и 5 m мерено
хоризонтално од зида заштитног базена висине 1 m мерено од тла.
Графички приказ зона опасности из овог члана дат је у Прилогу, који је одштампан
уз овај правилник и који чини његов саставни део.
б) Локација и безбедно постављење
Члан 28.
Надземни резервоари се, зависно од њихове конструкције, врсте течности која се у
њима ускладиштава и система заштите од пожара, морају лоцирати и безбедно
поставити у складу са условима из табеле 1. и 2. које су одштампане уз овај правилник
и чине његов саставни део.
При одређивању локације и безбедног постављања надземних резервоара узима се
оно одстојање из табеле 1. и 2. које је веће. Одстојање се мери хоризонтално у свим
правцима од габарита резервоара до габарита објекта.
Члан 29.
Одстојање између два резервоара, независно од конструкције резервоара, не сме бити
мање од 1/3 збира њихових пречника.
Изузетно, одстојање између два резервоара, независно од конструкције резервоара,
не сме бити мање од 1/4 збира њихових пречника, ако су испуњени следећи услови:
1) висина зида сваког од заштитних базена је већа од 2 m, а мања од 4/5 висине
плашта резервоара;
2) раздаљина између плашта резервоара и основе унутрашње стране заштитног базена не сме бити мања од 1,5 m;
3) сваки резервоар има свој заштитни базен и растојање између зидова заштитних
базена не сме бити мање од 1 m.
Члан 30.
Ако је пречник једног резервоара мањи од половине пречника суседног резервоара,
одстојање између два резервоара не сме бити мање од 1/2 пречника већег резервоара.
Члан 31.
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Одстојање између два резервоара за ускладиштавање нестабилних течности не сме
бити мање од половине збира њихових пречника.
Члан 32.
Одстојање између два резервоара чија је укупна запремина до 300 m³ не сме бити
мање од 1 m, а ако се ради о резервоарима из члана 29. став 2. овог правилника растојање између зидова заштитних базена не сме бити мање од 1 m.
Члан 33.
Одстојање између два резервоара за ускладиштавање течности са карактеристиком
избацивања чија је запремина до 500 m³ не сме бити мање од 2 m.
Члан 34.
Одредбе чл. 30. и 31. овог правилника могу се примењивати и на резервоаре других
облика, с тим да се при израчунавању одстојања између резервоара као основа узима
пречник ваљка еквивалентне запремине чија је висина:
1) 10 m за резервоаре запремине до 1. 000 m³;
2) 13 m за резервоаре запремине од 1. 000 до 5. 000 m³;
3) 15 m за резервоаре запремине преко 5. 000 m³.
Члан 35.
Надземни резервоари се постављају у највише два реда.
Изузетно, ако то одобри надлежни орган надземни резервоари се могу постављати у
три или више редова, или у неправилном облику, под условом да су претходно прописана одстојања увећана за 50%.
Члан 36.
Ако се резервоари лоцирају на трусним подручјима или подручјима подложним
плављењу морају се предузети прописане грађевинске мере заштите.
в) Конструкција
Члан 37.
Конструкција надземних металних атмосферских резервоара мора бити у складу са
одговарајућим прописима о челичним конструкцијама, а конструкција посуда под
притиском мора бити у складу са прописима о пројектовању, изради и оцењивању
усаглашености опреме под притиском.
Члан 38.
Пливајући кров надземних резервоара мора бити непропустан и изграђен тако да се
може кретати нагоре и надоле, а да при том не дође до окретања или исклизнућа из
лежишта, као и да се његова способност кретања не умањује услед сопствене тежине,
односно тежине атмосферског талога накупљеног на њему.
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Резервоар са пливајућим кровом мора имати спој за одвођење статичког електрицитета заштићен од оштећења, и постављен између пливајућег крова и плашта резервоара тако да не умањује покретљивост пливајућег крова.
Члан 39.
Плашт надземног резервоара мора бити непропустан и постојан у односу на ускладиштене течности и њихове паре у резервоару и изграђен од материјала отпорног на
механичка и термичка напрезања, као и на хемијска дејства, која се могу појавити
приликом употребе резервоара.
За изградњу плашта употребљава се челик или други материјал који је постојан на
дејство ускладиштене течности.
Члан 40.
Ако су бетонски резервоари необложени, у њима се могу ускладиштавати само запаљиве течности чија је специфична тежина већа од 825 кg/m³.
Члан 41.
Темељ надземног резервоара мора се изводити тако да онемогући неравномерно слегање резервоара.
Члан 42.
Подметачи резервоара морају бити од бетона, опеке или челика заштићеног од дејства високих температура и корозије и, постављени на темељ резервоара ради спречавања његовог нагињања или померања.
Изузетно, подметачи резервоара могу бити и од дрвета, с тим да се постављају хоризонтално и да њихова висина није већа од 30 cm мерено од најниже тачке резервоара.
Подметачи резервоара морају бити такви да не дође до прекорачења дозвољених
оптерећења на подупртом делу плашта резервоара.
г) Заштитни базени и дренажни систем
Члан 43.
Око резервоара морају се изградити заштитни базени ради прихватања случајно
испуштених запаљивих и горивих течности и ради заштите околног земљишта, водених токова, путева и других објеката.
Изузетно, уместо заштитног базена може се изградити дренажни систем ако то одобри надлежни орган.
Члан 44.
Запремина заштитног базена који обухвата само један резервоар једнака је највећем
дозвољеном пуњењу резервоара.
Ако заштитни базен обухвата више од једног резервоара, његова запремина се добија
кад се од укупне запремине свих резервоара одбију запремине резервоара испод висине насипа или зида не рачунајући запремину највећег резервоара.
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Запремина заштитног базена који обухвата више од једног резервоара не сме бити
мања од запремине течности у највећем резервоару, а запремина заштитног базена
који обухвата један или више резервоара који садрже течности са карактеристиком
избацивања, не сме бити мања од укупне запремине свих резервоара који су обухваћени базеном.
Резервоар чија је запремина већа од 20. 000 m³ мора бити смештен у посебном заштитном базену.
Члан 45.
Заштитни базен у коме су смештена два или више резервоара са ослабљеним спојем
између кровног лима и плашта односно резервоара са пливајућим кровом у којима се
ускладиштавају стабилне течности или сирова нафта, мора бити преградним зидовима и дренажним каналима подељен тако да сваки резервоар запремине веће од 1.
500 m³ или група резервоара укупне запремине до 2. 500 m³ буде у једном преграђеном делу, с тим да запремина било ког резервоара из групе не прелази 1. 500 m³.
Заштитни базен у коме су смештена два или више резервоара за ускладиштавање
стабилних течности, а на који се не односи став 1. овог члана, мора бити преградним
зидовима и дренажним каналима подељен тако да сваки резервоар запремине веће
од 350 m³ или група резервоара укупне запремине до 500 m³ буде у једном преграђеном делу, с тим да запремина било ког резервоара из групе не прелази 350 m³.
Заштитни базен у коме су смештена два или више резервоара за ускладиштавање
нестабилних течности мора бити преградним зидовима и дренажним каналима подељен тако да сваки резервоар, без обзира на конструкцију и запремину, буде у једном преграђеном делу.
Члан 46.
Зидови и унутрашња површина заштитног базена морају бити изграђени од земље,
челика, бетона или бетонских блокова тако да не пропуштају течност и да издрже
хидростатички притисак за предвиђен прихватни капацитет.
Земљани зидови заштитних базена висине 1 m или виши морају имати заравнат део
на врху ширине најмање 0,5 m и пад који одговара углу мировања материјала од којег је зид изграђен.
Зидови заштитног базена не смеју имати отворе, осим за цевоводе, с тим да простор
између зидова и цевовода буде заптивен материјалом постојаним на високу температуру.
Зидови заштитног базена морају бити удаљени најмање 10 m од границе парцеле.
Зидови заштитног базена морају у просеку имати висину до 2 m, а преградни зидови
висину од 40 до 75 cm мерено од дна базена.
Изузетно, висина зидова заштитног базена може бити преко 2 m али не више од 4/5
висине плашта резервоара ако су испуњени следећи услови:
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1) обезбеђен је приступ до резервоара, вентила и остале опреме за хитне интервенције, као и излаз из заштитног базена резервоара;
2) обезбеђен приступ вентилима и крову резервоара без силаска у заштитни базен
ако је просечна висина зида заштитног базена у којем се налази течност категорије 1
преко 3,6 m, мерено од дна базена, или ако је раздаљина између резервоара и унутрашње стране зида заштитног базена мања од висине зида заштитног базена;
3) раздаљина између плашта резервоара и основе унутрашње стране заштитног базена не сме бити мања од 1,5 m;
4) услови из тач. 1) и 2) овог става, могу се остварити коришћењем вентила са даљинском командом, прелазним мостовима за прилаз или на друге сличне начине.
Члан 47.
Дно заштитног базена мора се изградити са нагибом најмање 1% од резервоара према
зидовима заштитног базена, ради одвођења атмосферског талога.
Сакупљање атмосферског талога у таложнике, сепараторе или друге прихватне базене врши се непропусним каналима који могу бити отворени или прекривени решеткама.
Таложници, сепаратори или други прихватни базени за скупљање атмосферског талога, морају бити лоцирани тако да их пожар на резервоару не може угрозити.
Члан 48.
У заштитном базену није дозвољено испуштање запаљивих и горивих течности из
резервоара или држање и складиштење посуда.
У заштитном базену могу се, поред резервоара, налазити арматуре, цевоводи и прелазни мостови.
Члан 49.
Ако функцију заштитног базена врши дренажни систем, дренажни систем мора имати континуални пад од најмање 1% у дужини од 15 m од резервоара до коте улива у
прихватни базен.
Дренажни систем мора се завршавати у прихватном базену који мора имати запремину која је најмање једнака запремини највећег резервоара. Прихватни базен мора
бити на растојању од најмање 15 m у односу на границу парцеле, као и у односу на
најближи резервоар запаљивих и горивих течности.
Дренажни систем, укључујући и аутоматске дренажне пумпе, мора бити изграђен
тако да не избацује течност на суседно земљиште, у природне водене токове, отворене канале и јавну канализацију.
д) Безбедносна опрема
Члан 50.
Надземни резервоари морају имати следећу опрему:
1) нормални одушак;
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1404

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

2) сигурносни одушак;
3) одушне цевоводе;
4) задржаче пламена;
5) показиваче нивоа;
6) уређаје за пуњење и пражњење и уређаје за обезбеђење против препуњавања;
7) отворе за улаз и преглед.
Сигурносни уређаји који спадају у опрему под притиском пројектују се, израђују и
уграђују у складу са прописима и стандардима којима је уређена област пројектовањa, израдe и оцењивањa усаглашености опреме под притиском.
Сигурносни уређаји из става 2. овог члана испитују се и подешавају у складу са прописима и стандардима којима је уређена област прегледа и испитивања опреме под
притиском.
Члан 51.
Резервоар мора имати одговарајући нормални одушак.
Нормални одушак мора имати димензије већег прикључка за пуњење или пражњење, с тим што његов номинални унутрашњи пречник не сме бити мањи од 32 mm.
Ако резервоар или посуда под притиском има више од једног прикључка за пуњење
или пражњење, величина нормалног одушка се одређује према предвиђеном највећем истовременом протоку.
Члан 52.
Излазни отвор нормалног одушка мора бити изведен тако да се у случају паљења пара резервоара заштити од локалних прегрејавања.
Нормални одушак резервоара и посуде под притиском у којима се ускладиштавају
запаљиве течности категорије 1, 2 и 3 мора бити затворен, осим када је притисак виши од радног притиска или у случају потпритиска, а за течности категорије 2 и 3 и у
случају када одушак има одобрени задржач пламена.
Нормални одушак или задржач пламена нису потребни ако би њихова употреба
могла да изазове штету у резервоару.
Члан 53.
Резервоар мора имати сигурносни одушак који мора бити конструисан тако да има
један од следећих елемената: пливајућу конструкцију или ослабљени спој између
кровног покривача и плашта, односно неку другу одобрену конструкцију одушка.
Ако се одушивање врши путем сигурносног одушка, капацитет одушивања оба вентила (нормалног и сигурносног) мора бити такав да заштити резервоар од превеликог притиска.
Сигурносни одушак може бити изведен као поклопац са аутоматским затварањем
улазног отвора, као водилица која допушта подизање крова резервоара под унуНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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трашњим притиском, или као додатни већи одушни вентил односно нека друга одобрена конструкција.
Члан 54.
Укупни капацитет одушивања сваке запаљиве и гориве течности одређује се на основу Табеле 3. која је одштампана уз овај правилник и чини његов саставни део, и обрасца:

где је:
V – укупни капацитет одушивања у m³/h,
V1 – проток ваздуха у m³/h из Табеле 3,
L – латентна топлота испаравања дате течности у kJ/kg,
M – молекулска тежина дате течности.
Укупни капацитет одушивања из става 1. овог члана може се смањити множењем
одговарајућим фактором посебно за сваки резервоар, и то ако је предвиђена следећа
заштита:
1) дренажни систем према члану 49. овог правилника за резервоар преко 20 m³
изложене површине – ca 0,5;
2) одобрена водена магла – са 0,3;
3) одобрена изолација – ca 0,3;
4) одобрена водена магла са изолацијом – ca 0,15.
На уређају сигурносног одушка мора бити назначен капацитет одушивања у m³/h и
притисак на који је подешен.
Члан 55.
Крајеви одушних цевовода морају се налазити на висини од најмање 4 m изнад околног терена и на одстојању најмање 1,5 m од отвора на околним објектима.
Крајеви одушних цевовода морају имати коси отвор који омогућује експанзију
испуштених пара вертикално на горе или хоризонтално у супротном правцу од објекта односно јавног пута, ако се налазе у близини неког објекта или јавног пута.
Ако је одушак колекторског типа, мора бити димензионисан тако да омогући нормално одушивање пара у оквиру притиска система, као и у случају да је сам подложен
угрожености од пожара.
Члан 56.
Ако на резервоарима постоји заједнички систем за сакупљање пара са више резервоара у којима се налазе ускладиштене течности истих или различитих категорија, тада
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се у исти систем не могу спајати паре течности које међусобно стварају опасне продукте.
Излази свих одушака и одушних канала на резервоару који има сигурносни одушак, а
који дозвољава притисак већи од 170 mbar, морају бити постављени тако да испуштају пару у правцу у коме су резервоари заштићени од местимичних прегрејавања било
ког дела резервоара у случају паљења паре из таквог одушка.
Члан 57.
Задржачи пламена су арматуре против експлозије, пожара и детонације, које се смеју
употребљавати само ако су одобрене и морају бити у непосредној близини резервоара.
Арматуре против експлозије и пожара спречавају продор пламена при експлозији и
пожару и морају имати исправе о усаглашености у складу са прописима који уређују
ову област.
Арматуре против детонације спречавају продор пламена при детонацији у цевоводу
прикљученом испред задржача пламена и морају имати исправе о усаглашености у
складу са прописима који уређују ту област.
Тип и врста задржача пламена зависи од конструкције резервоара, као и од карактеристика ускладиштене течности.
Задржачи пламена постављају се на отворе резервоара кроз које би могао продрети
пламен унутар резервоара, осим на отворе за мерење нивоа течности.
На арматуре против експлозије и пожара, као и на спојеве тих арматура са резервоаром, не смеју се прикључивати други цевоводи.
Члан 58.
Резервоар мора имати показивач нивоа течности који мора поседовати исправе о усаглашености према прописима којима је уређена та област.
Отвори за мерење нивоа течности морају бити изведени тако да се могу затварати
капама или поклопцима непропусним за течности и паре.
Показивачи нивоа течности који раде континуирано смеју се употребљавати само ако
поседују исправе о усаглашености према прописима којима је уређена ова област.
Члан 59.
Уређаји за пуњење и пражњење морају омогућити сигуран прикључак стално положених цевовода или савитљиве цеви и искључити могућност настајања варница при
причвршћивању или скидању цевовода и опасност због пражњења статичког електрицитета.
Прикључак на резервоару кроз који протиче течност мора са унутрашње или спољне
стране резервоара имати вентил. Прикључак вентила са спољне стране резервоара
мора бити од челика, осим ако ускладиштене течности имају таква својства да реагују
на челик. Ако прикључак вентила није од челика, вентил мора бити отпоран на
хидраулички притисак и на притиске конструкције и температуру који би настали
због пожара на суседном резервоару.
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Прикључак испод нивоа течности кроз који за време пуњења или пражњења резервоара не протиче течност, мора имати непропусни запорни орган у облику вентила
или засуна, слепе прирубнице, односно њихове комбинације.
Члан 60.
Напојни цевовод за течности категорије 2 и 3, као и за сирову нафту, бензин и сличне
материје, мора бити инсталиран тако да могућност настајања статичког електрицитета смањи на минимум.
Ако напојни цевовод улази преко крова, крај цевовода мора бити 15 cm удаљен од
пода резервоара и постављен тако да не дође до прекомерних вибрација.
Прикључци за пуњење и пражњење који нису у сталној употреби морају као такви
бити означени и морају бити непропусни и затворени за време док нису у употреби.
Прикључци се смештају на отвореном простору на коме нема извора топлоте, и то на
удаљености најмање 1,5 m од отвора на објектима.
Уређај за обезбеђење од препуњавања надземног резервоара мора бити поуздан и
мора испуњавати следеће услове:
1) да не смањује сигурност резервоара од продора пламена кроз цевовод за пуњење;
2) да у цевоводу за пуњење не настану опасности од статичког електрицитета.
Члан 61.
Надземни резервоар мора имати најмање један отвор за улаз и преглед.
Пречник отвора за улаз и преглед мора за резервоаре запремине до 16 m³ износити
најмање 500 mm, а за резервоаре запремине преко 16 m³ најмање 600 mm.
Ако је пречник резервоара мањи од 1 m, довољни су отвори кроз које се може надзирати унутрашњост резервоара.
Ако постоје спојни делови између надземних резервоара, ти делови морају бити
изведени тако да не угрожавају сигурност резервоара и спојног цевовода, а спојеви
морају бити непропусни.
ђ) Заштитни системи, уређаји и опрема за заштиту од пожара
Члан 62.
Надземни резервоар мора бити заштићен од свих извора топлоте системом заштите
од пожара и хидрантском мрежом, који морају бити у складу са прописима којима су
уређене ове области.
Под системом заштите од пожара из става 1. сматра се систем за гашење и систем за
хлађење плашта резервоара водом или распршеном воденом маглом ради заштите од
пожара са суседних резервоара.
Члан 63.
Надземни резервоар запремине преко 300 m³ мора имати систем за гашење.
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Надземни резервоар у коме се ускладиштавају нестабилне течности или течности са
карактеристиком избацивања мора имати систем за гашење.
Надземни резервоар лоциран у густо насељеним подручјима мора имати систем за
гашење и хлађење.
Надземни резервоар запремине преко 10 m³ мора имати систем за хлађење плашта и
крова резервоара.
Члан 64.
Систем за гашење пожара надземног резервоара је стабилна инсталација за гашење
чије активирање може бити ручно или аутоматско.
Уређаји за активирање морају бити смештени тако да је у случају пожара увек омогућено њихово активирање.
Члан 65.
Систем за хлађење надземног резервоара је стабилна инсталација за хлађење чије
активирање може бити ручно или аутоматско.
Уређаји за активирање морају бити смештени тако да је у случају пожара увек омогућено њихово активирање.
Члан 66.
За хлађење плашта надземног резервоара у случају пожара потребно је најмање 1,2
l/min воде на m² плашта у трајању од најмање 2 h.
Kоличина воде за хлађење крова мора износити најмање 0,6 l/min на m² површине
крова у трајању од најмање 2 h.
За хлађење лежећих цилиндричних надземних резервоара, количина воде мора
износити најмање 1,6 l/min на m² површине резервоара у трајању од најмање 2 h.
Члан 67.
Заштитни базен надземног резервоара мора бити заштићен системом за гашење пожара.
Систем за гашење пожара заштитног базена је стабилна инсталација за гашење чије
активирање може бити ручно или аутоматско, односно инсталација са фиксно
постављеним прикључцима са топовима за гашење пеном.
Када је зид заштитног базена изграђен од челика мора се обезбедити систем за хлађење зида заштитног базена, за који је потребно обезбедити најмање 1,2 l/min воде на
m² зида заштитног базена у трајању од најмање 2 h.
Систем за хлађење зида заштитног базена је стабилна инсталација за хлађење чије
активирање може бити ручно или аутоматско.
Уређаји за активирање система за гашење и система за хлађење морају бити смештени тако да је њихово активирање у случају пожара увек омогућено.
Члан 68.
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Поред основног снабдевања водом, сви системи за гашење пожара и системи за хлађење резервоара морају имати одговарајуће прикључке на доступним и безбедним
местима за додатно снабдевање водом из ватрогасних возила.
Члан 69.
За један надземни резервоар хидрантска мрежа мора имати најмање два стандардна
хидранта.
За два или више резервоара број хидраната се одређује према распореду резервоара,
и то тако да удаљеност између хидраната није већа од 50 m, као и да није мања од 25
m од резервоара.
Хидранти се не смеју постављати насупрот данца цилиндричних надземних резервоара.
Члан 70.
Сваки надземни резервоар мора бити заштићен мобилним уређајима за гашење пожара чији се број одређује према упутству произвођача у зависности од запремине
резервоара.
е) Посебни услови за надземне резервоаре у грађевинским објектима
Члан 71.
Надземни резервоари смештају се у грађевинске објекте, намењене за:
1) индустријска постројења у којима је употреба запаљивих и горивих течности
повремена односно од споредног значаја за главну делатност;
2) технолошке операције као што су: мешање, сушење, испаравање, филтрирање,
дестилисање и сл.;
3) сервисне станице;
4) постројења у којима се у радном процесу јављају хемијске реакције, као што су
оксидација, редукција, халогенизација, хидрогенизација, алкилација, полимеризација и сл.;
5) рафинеријска постројења и дестилацију;
6) производњу топлоте.
Члан 72.
Прикључци надземних резервоара у грађевинским објектима морају бити непропусни за пару и течност и испуњавати услове из члана 59. став 2. и члана 60. ст. 1, 2, 3. и
4. овог правилника.
Надземни резервоари смештени у грађевинским објектима, осим у објектима пројектованим као складишта за запаљиве и гориве течности, морају имати аутоматске запорне вентиле на сваком прикључку за пражњење испод нивоа течности, који се активира променом температуре или вентилом из члана 59. став 2. овог правилника.
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Отвор за приручно мерење на резервоару мора помоћу опружног запорног вентила
или других одобрених средстава бити заштићен од преливања течности и могућег
отпуштања паре.
Ако отвор за приручно мерење није зависан од напојног цевовода, мора имати
непропусну капу за паре или поклопац.
На надземном резервоару који садржи течности категорије 1, 2 и 3, не сме се вршити
ручно мерење.
Одушивање надземних резервоара у грађевинским објектима мора се вршити у складу са одредбама чл. 51–55. правилника.
Надземни резервоари са ослабљеним спојем између крова и плашта не могу се смештати у грађевинске објекте.
ж) Посебни услови за грађевинске објекте намењене за смештај надземних резервоара
Члан 73.
Грађевински објекат намењен искључиво за смештај надземних резервоара мора
испуњавати следеће услове:
1) да је отпорност на пожар носећих конструктивних елемената објекта предвиђена за
најмање 2 h;
2) да је кровна конструкција негорива и кровни покривач најмање класе Б према
SRPS EN 13501 део 1 и израђен од лаганог материјала (највећа маса по јединици
површине 50 kg/m²);
3) да је обезбеђена ефикасна природна вентилација односно изузетно принудна вентилација са најмање пет измена ваздуха на сат;
4) да се прозори и врата отварају према споља;
5) да је електрична инсталација изведена у складу са одредбама прописа којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Удаљеност грађевинског објекта из става 1. овог члана, мора испуњавати услове из
табеле:
Најмања удаљеност од:

Укупна
запремина
свих резервоара у објекту

Најмања удаљеност од:

– приступних путева за ватрогасна
возила у постројењу,

– јавног пута и границе парцеле која
не припада постројењу,

– уређаја за претакање,

– објеката који не припадају постројењу из чл. 3 став 1 тачка 5), а налазе се
на парцели која припада постројењу

– најближег зида грађевинског
објекта у коме се налазе пумпе
– најближег зида објекта друге намене са просторијом за пумпе,
– најближе ускладиштене посуде у
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групи на отвореном простору,
– најближег зида грађевинског
објекта намењеног за ускладиштавање посуда,
– објеката у којима се употребљавају
запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови
[m]

[m]

Резервоар са

Резервоар са

Резервоар са

Резервоар са

стабилном течности и надпритиском

нестабилном течности и надпритиском

стабилном течности и надпритиском

нестабилном
течности и надпритиском

Испод
0,17 bar

Преко
0,17 bar

Испод
0,17 bar

Преко
0,17 bar

Испод
0,17
bar

Преко
0,17
bar

Испод
0,17
bar

Преко
0,17
bar

дo 45. 000

5

8

12

18

2

3

5

6

45. 001 до
100. 000

6

9

15

24

2

3

5

6

100. 001 до
200. 000

9

15

25

36

3

5

8

12

200. 001 до
300. 000

15

25

40

60

5

7,5

12

18

[l]

Капацитет појединачног резервоара не сме бити већи од 300 m³.
Члан 74.
Грађевински објекат из члана 73. овог правилника, мора имати приступ за интервенцију ватрогасним возилом са најмање две стране.
Ако је надземни резервоар смештен у просторију грађевинског објекта друге намене,
просторија мора испуњавати следеће услове:
1) да је одвојена од осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и
вратима отпорним на пожар 2 h;
2) да је обезбеђено безбедно растерећење услед појаве експлозије;
3) да је обезбеђена ефикасна природна вентилација односно изузетно вештачка вентилација са најмање пет измена ваздуха на сат;
4) да се прозори и врата отварају према споља;
5) да је електрична инсталација изведена у складу са одредбама прописа којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Максимално дозвољене количине запаљивих и горивих течности које се могу смештати у надземним резервоарима у просторији из става 1. овог члана су:
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1) 8. 000 l категорије 1 запаљивих течности;
2) 12. 000 l категорије 2 запаљивих течности;
3) 16. 000 l категорије 3 запаљивих течности;
4) 48. 000 l горивих течности.
Члан 75.
Ради приступа резервоарима мора се обезбедити слободан простор у свим правцима
око резервоара најмање 1 m.
У грађевинском објекту и просторијама за смештај надземних резервоара мора се
уградити стабилни систем за детекцију експлозивних гасова.
2. Подземни резервоари
а) Зоне опасности
Члан 76.
Зона „0” обухвата унутрашњост подземног резервоара, унутрашњост приступног окна
резервоара са припадајућом арматуром и армирано-бетонско корито уколико је оно
изведено.
Зона „1” обухвата:
1) простор 1 m од габарита приступног окна резервоара мерено у свим правцима и до
нивоа тла;
2) простор сферно око одушног цевовода 3 m.
Зона „2” обухвата простор изнад околног терена ширине 4 m од зоне „1” мерено хоризонтално и висине 50 cm од тла.
Графички приказ зона опасности из овог члана дат је у Прилогу овог правилника и
представља његов саставни део.
б) Локација и безбедно постављање
Члан 77.
Одстојање од габарита подземног резервоара у којима се ускладиштавају запаљиве
течности категорије 1, 2 и 3 до подземног дела било ког објекта, не сме бити мања од 1
m, односно мање од 1,5 m од границе парцеле.
Одстојање од габарита подземног резервоара у којима се ускладиштавају гориве течности до подземног дела било ког објекта и границе парцеле не сме бити мање од 1 m.
Одстојање између подземних резервоара не сме бити мање од 60 cm.
в) Конструкција
Члан 78.
Конструкција подземних металних атмосферских резервоара мора бити у складу са
одговарајућим прописима о челичним конструкцијама, а конструкција посуда под
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притиском мора бити у складу са прописима о пројектовању, изради и оцењивању
усаглашености опреме под притиском.
Подземни резервоари запремине до 10 m³ могу се користити и као надземни резервоари.
Члан 79.
Ако се резервоар поставља поред неког објекта, резервоар се мора обезбедити од
преношења оптерећења са објекта, а темељ објекта заштитити од поткопавања.
Пре спуштања у земљу мора се прегледати и утврдити да ли су резервоар и изолација
резервоара неоштећени.
Ако се резервоар саставља из делова у земљи, на сваком делу пре спуштања у земљу
мора се поставити заштитна изолација са могућношћу поузданог спајања изолација
појединих делова после коначног састављања резервоара.
Члан 80.
Постављање резервоара врши се спуштањем резервоара на лежишта за резервоар
уграђена на темељима без пада и котрљања да би се спречило оштећење резервоара
или заштитне изолације.
Члан 81.
Метални делови који су служили за постављање резервоара, а налазили су се изван
заштитне изолације, морају се заштитити од корозије.
Члан 82.
Пре прекривања земљом резервоар се мора обложити слојем опраног и набијеног
сувог песка или шљунка дебљине најмање 15 cm, с тим да се приликом постављања
таквог слоја не оштети заштитна изолација.
Члан 83.
Ако је потребно спречити загађивање подземне воде, резервоар се израђује тако да
има двоструки плашт, с тим да спољни плашт буде најмање у висини највећег дозвољеног пуњења резервоара, или се поставља у непропусно бетонско корито чија се
горња ивица мора налазити најмање 20 cm изнад највећег нивоа подземне воде.
Члан 84.
Запремина бетонског корита мора бити таква да може да прими сву течност из резервоара у случају изливања.
Бетонско корито и резервоар из члана 83. овог правилника, постављају се тако да
уздужни нагиб износи најмање 1%.
Члан 85.
Простор око резервоара из члана 82. овог правилника мора изван слоја песка односно шљунка бити испуњен земљом у којој не сме бити празног простора да не би
дошло до сакупљања течности или пара у случају пропуштања резервоара.
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Резервоар мора бити прекривен слојем земље дебљине најмање 60 cm односно слојем земље дебљине најмање 30 cm изнад ког се мора поставити армирано бетонска
плоча дебљине најмање 10 cm.
Ако се изнад резервоара врши саобраћај возила, коловозна конструкција мора да
издржи оптерећење возила од најмање 13 t по осовини возила.
Члан 86.
Резервоар који се поставља на место на коме је могућа појава подземне воде, мора се
заштитити од потиска воде посебним причвршћивањем (анкеровањем) у темеље.
Приступно окно на резервоару мора бити израђено од челика, бетона или цигле и
обезбеђено од сакупљања атмосферских падавина и приступа неовлашћених лица.
Величина приступног окна мора бити таква да се у њему могу несметано вршити сви
потребни радови.
Цевни прикључци морају бити приступачни.
Темељ и подметачи резервоара морају бити изграђени у складу са одредбама члaна
41. и члана 42. ст. 1. и 3. овог правилника.
г) Безбедносна опрема
Члан 87.
Одушни цевоводи подземних резервоара морају се завршавати на удаљености од
најмање 1 m од зида било ког објекта, ако се на њему налази отвор према одушним
цевоводима.
Излаз одушног цевовода мора бити на висини од најмање 30 cm изнад околног терена односно изнад висине вишегодишњег просека снега, али не сме бити на висини
нижој од отвора цевовода за пуњење резервоара.
На одушни цевовод чији је унутрашњи пречник до 50 mm не смеју се постављати уређаји који би могли проузроковати прекорачење притиска у резервоару.
Изузетно, ако је дужина одушног цевовода мања од 3 m, а унутрашњи пречник је до
50 mm, поставља се задржач пламена или се на излазу одушног цевовода поставља
уређај који спречава стварање натпритиска или потпритиска у цевоводу.
На излазу одушног цевовода чији је унутрашњи пречник већи од 50 mm, без обзира
на дужину цевовода, поставља се уређај који спречава стварање натпритиска или
потпритиска у резервоару, односно задржач пламена на удаљености не већој од 4,5 m
од излаза одушног цевовода.
Величина унутрашњег пречника одушног цевовода зависи од димензија, прикључка
за пуњење или пражњење резервоара (од прикључка који је већег унутрашњег пречника), дужине одушног цевовода и предвиђеног притиска резервоара, али не сме бити мања од 32 mm.
За резервоаре код којих није дозвољен притисак већи од 170 mbar, унутрашњи пречник одушног цевовода мора испуњавати услове из Табеле 4, која је одштампана уз
овај правилник и који чини њихов саставни део.
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Одушни цевовод резервоара поставља се на највишој тачки резервоара и мора бити
заштићен од механичких оштећења.
Члан 88.
На резервоаре код којих је дозвољен притисак већи од 170 mbar, поставља се сигурносни вентил чије се димензије одређују на основу прорачуна.
Задржачи пламена, показивачи нивоа, уређаји за пуњење и пражњење, обезбеђење
против препуњавања и отвори за улаз и преглед резервоара, морају бити у складу са
одредбама овог правилника које се односе на надземне резервоаре.
Уређаји за откривање пропусних места смеју се употребљавати само ако испуњавају
прописе којима је уређена ова област.
Сигурносни уређаји који спадају у опрему под притиском пројектују се, израђују и
уграђују у складу са прописима и стандардима којима је уређена област пројектовањa, израдe и оцењивањa усаглашености опреме под притиском.
Сигурносни уређаји из става 4. овог члана испитују се и подешавају у складу са прописима и стандардима којима је уређена област прегледа и испитивања опреме под
притиском.
д) Заштитни системи, уређаји и опрема за заштиту од пожара
Члан 89.
Подземни резервоар мора бити заштићен хидрантском мрежом и мобилним уређајима за гашење пожара.
Хидрантска мрежа подземног резервоара мора бити изведена у складу са чланом 69.
став 1. и 2. овог правилника.
Број мобилних уређаја за гашење пожара одређује се према упутству произвођача у
зависности од запремине резервоара.
IV. УСКЛАДИШТАВАЊЕ ПОСУДА СА ЗАПАЉИВИМ И ГОРИВИМ ТЕЧНОСТИМА
1. Опште одредбе
Члан 90.
Посуде (боце, канте, бурад, IBC контејнери и слично) које одговарају прописима из
области хемикалија у којима су запаљиве и горивe течности смештене под атмосферским притиском, могу се ускладиштавати на отвореном простору или у грађевинским
објектима.
Посуде за запаљиве и гориве течности морају имати такав облик који неће утицати на
њихову чврстоћу и стабилност при ускладиштавању.
На посудама у којима су запаљиве и гориве течности морају се налазити ознаке опасности у складу са прописима којима је уређена област хемикалија.
2. Зоне опасности
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Члан 91.
Зона „0” обухвата унутрашњост посуде са запаљивом и горивом течношћу.
Зона „1” обухвата:
1) простор на коме се ускладиштавају посуде ширине 3 m мерено хоризонтално од
крајњих посуда и висине 1 m изнад ивице највише посуде, мерено од тла;
2) простор око посуде, полупречника 3 m, мерено хоризонтално од плашта;
3) простор у коме се врши претакање запаљивих и горивих течности, полупречника 5
m мерено од најистакнутијег места претакања;
4) затворена просторија која се користи за пуњење посуда или за ускладиштавање
посуда.
Зона „2” обухвата простор висине 1 m изнад површине околног терена и 12 m мерено
хоризонтално од ивице зоне „1”.
3. Ускладиштавање посуда на отвореном простору
Члан 92.
Ускладиштавање посуда на отвореном простору врши се слагањем посуда у групе
према условима из следеће табеле:
1

2

3

4

5

6

Удаљеност
између
групе посуда

Удаљеност
једне групе
посуда од
јавних путева и границе суседних
земљишта

Удаљеност
једне групе
посуда од
путева унутар постројења

[m]

[m]

[m]

Највећа
количина
по једној
групи посуда

Укупна дозвољена количина

QM

QS1

[l]

[l]

Категорија 1

4. 000

24. 000

2

20

3

Категорија 2

8. 000

48. 000

2

20

3

Категорија 3 чија
је тачка паљења
≥23 ºC и <38 ºC

16. 000

96. 000

2

20

3

Категорија 3 чија
је тачка паљења
≥38 ºC и ≤60 ºC

32. 000

192. 000

2

15

1,5

Гориве течности

64. 000

384. 000

2

15

1,5

Категорија запаљиве течности
односно гориве
течности
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Напомена: Максимално дозвољена количина свих течности појединачног складишта
не може бити већа од 744. 000 l (збир појединачних Qs из колоне бр. 3). Када се за
складиштење запаљиве течности категорије 1 користе IBC контејнери они морају бити метални.
Ако се заједно ускладиштавају две или више категорија запаљивих течности, горивих
течности односно запаљивих и горивих течности, укупна количина свих течности не
сме бити већа од збира највећих дозвољених количина Qs за сваку категорију запаљиве односно гориве течности, придржавајући се правила да укупна дозвољена количина (колона бр. 3) буде распоређена у групе посуда (колона бр. 2) у складу са ставом 1. овог члана.
Међусобна удаљеност више складишта посуда на отвореном, чија појединачна максимално дозвољена количина не може бити већа од 744. 000 l у складу са табелом из
става 1. овог члана, мора износити најмање 20 m.
За приступ ватрогасних возила групи ускладиштених посуда мора постојати најмање
један прилаз ширине најмање 3,5 m.
Члан 93.
На одстојању 1 m од грађевинског објекта намењеног за ускладиштавање запаљивих
и горивих течности може се ускладиштавати највише 4. 000 l запаљивих и горивих
течности, и то ако је објекaт приземан, искључиво намењен за ускладиштавање посуда и нема никакав отвор на удаљености 4 m од ускладиштених посуда. Зид таквог
објекта мора имати отпорност према пожару од најмање 2 h.
Запаљиве и гориве течности у количини већој од 4. 000 l могу се ускладиштавати уз
објекaт из става 1. овог члана, ако удаљеност између најближе ускладиштене посуде у
групи и објекта износи најмање 4 m.
Удаљеност најближе ускладиштене посуде у групи од објекта који није намењен за
ускладиштавање запаљивих и горивих течности, мора износити најмање 15 m.
Члан 94.
Површина на којој се ускладиштавају посуде за запаљиве и гориве течности чија количина прелази 1. 000 l мора бити ограђена непропусним зидом висине најмање 15
cm, а одвођење евентуално просуте течности мора се обезбедити путем дренажног
система или технолошке канализације.
Простор за ускладиштавање посуда, простор између група посуда и путева унутар
постројења односно јавног пута морају бити стално чишћени од корова и осталих запаљивих материја, као и означени видљивим натписом.
Члан 95.
Посуде се постављају са отвором према горе, на претходно припремљене темеље, бетонске греде или палете уздигнуте изнад терена најмање 15 cm, и оне морају бити
обезбеђене од неконтролисаног покретања.
Површина на којој се ускладиштавају посуде мора бити заштићена од дејства сунчевих зрака надстрешницом или стабилном инсталацијом за распршену воду односно
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бацачима воде постављеним на хидрантској мрежи и на њој се не сме налазити други
материјал.
На пољопривредним добрима, сеоским имањима и градилиштима укупна количина
ускладиштене запаљиве и гориве течности, не може бити већа од 2. 000 l.
4. Ускладиштавање посуда са запаљивим и горивим течностима у грађевинским
објектима
Члан 96.
Ускладиштавање посуда са запаљивим и горивим течностима у затвореној просторији у грађевинском објекту (складиште произвођача, дистрибутера и потрошача према
члану 3. тачка 7 овог правилника врши се у групе посуда које не могу премашити
дозвољену количину групе посуда (колона бр. 4) према следећој табели:
1

2

3

4

Категорија запаљиве течности односно гориве течности

Отпорност на пожар конструктивних елемената
на граници сектора

Јединично оптерећење и складишне површине

Дозвољена
количина групе посуда

[h]

[ l/m² ]*

[l]

1,5

200

2. 000

2

400

8. 000

1,5

200

2. 000

2

600

12. 000

1,5

200

2. 000

2

800

16. 000

1,5

400

8. 000

2

800

32. 000

1,5

600

18. 000

2

800

48. 000

Категорија 1
Категорија 2
Категорија 3 чија је
тачка паљења
≥23 ºC и <38 ºC
Категорија 3 чија је
тачка паљења
≥38 ºC и ≤60 ºC
Гориве течности

Напомена: Максимално дозвољена количина свих течности појединачне затворене
просторије чија је отпорност на пожар 1,5 h не може бити већа од 32. 000 l, а чија је
отпорност на пожар 2 h не може бити већа од 116. 000 l (збир група посуда из колоне
бр. 4). Када се за складиштење запаљиве течности категорије 1 користе IBC контејнери они морају бити метални.
* Податак се добија дељењем укупне количине течности за ту групу са укупном
површином појединачне затворене просторије.
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Међусобна удаљеност групе посуда (колона бр. 4) мора бити најмање 1 m хоризонтално и вертикално тако да се не угрози чврстоћа и стабилност посуда.
Максимално дозвољена висина складиштења посуда категорије 1 и категорије 2 запаљивих течности може бити највише 2 m, а категорије 3 запаљивих течности и горивих течности може бити највише 4,5 m.
Није дозвољенo ускладиштавање запаљивих течности категорије 1 у просторији без
стабилног система за гашење пожара.
Уколико је у просторији из става 1. овог члана, предвиђен стабилни систем за гашење
пожара дозвољена количина свих течности из табеле у ставу 1. овог члана, може се
повећати за 50%, сем категорије 1 запаљивих течности.
Члан 97.
Удаљеност грађевинског објекта у којем се врши ускладиштавање посуда са запаљивим и горивим течностима мора износити најмање 15 m у односу на: јавни пут, границе парцеле која не припада постројењу, објекте који не припадају постројењу из
члана 3. став 1. тачка 5) овог правилника, а налазе се на парцели која припада постројењу, уређаје за претакање, најближи зид грађевинског објекта у коме се налазе
пумпе, најближи зид објекта друге намене са просторијом за пумпе, најближе ускладиштене посуде у групи на отвореном простору, објекте у којима се употребљавају
запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови, најближи зид грађевинског објеката
намењеног за смештај надземних резервоара.
Члан 98.
Просторија за ускладиштавање посуда из члана 96. став 1. овог правилника мора
испуњавати следеће услове:
1) да је одвојена од осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и
вратима отпорним на пожар према табели из члана 96. став 1. овог правилника;
2) да је обезбеђено безбедно растерећење услед појаве експлозије;
3) да је обезбеђена ефикасна природна вентилација односно изузетно вештачка вентилација са најмање пет измена ваздуха на сат;
4) да се прозори и врата отварају према споља;
5) да је електрична инсталација изведена у складу са одредбама прописа којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Члан 99.
Грађевински објекат намењен искључиво за ускладиштавање посуда може имати једну или више просторија које појединачно морају испуњавати услове из табеле из
члана 96. став 1. и члана 98. овог правилника, и који мора испуњавати следеће услове:
1) да је отпорност на пожар носећих конструктивних елемената објекта предвиђена за
најмање 2 h;
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2) да је кровна конструкција негорива и кровни покривач најмање класе Б према
SRPS EN 13501 део 1 и израђен од лаганог материјала (највећа маса по јединици
површине 50 kg/m²) односно да је обезбеђено безбедно растерећење услед појаве
експлозије;
3) да је обезбеђена ефикасна природна вентилација односно изузетно вештачка вентилација са најмање пет измена ваздуха на сат;
4) да се прозори и врата отварају према споља;
5) да је електрична инсталација изведена у складу са одредбама прописа којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Члан 100.
Под просторије у којој се ускладиштавају посуде мора бити непропустан од споја пода
и зида до висине која одговара најнижој тачки улаза, израђен од материјала који не
варничи са нагибом од најмање 1% од улазних врата према супротном зиду дуж кога
се мора налазити канал са нагибом 2% у правцу места прикупљања просутих течности у посебан суд или технолошку канализацију.
Излазна врата из просторије у којој су ускладиштене посуде не смеју за време боравка
лица бити закључана односно излаз не сме бити закрчен.
У просторији у којој су ускладиштене посуде мора се обезбедити главни пролаз ширине најмање 2 m и потребан број споредних пролаза ширине најмање по 1 m.
Подножја и темељи на којима се постављају бурад запремине до 250 l запаљиве и
гориве течности, морају бити изграђени од бетонских или дрвених греда постављених хоризонтално, а уздигнутих изнад пода просторије најмање 15 cm.
Члан 101.
Ако се посуде постављају на полице, сталке или сличне конструкције од дрвета, дебљина конструкције одређује се зависно од предвиђеног оптерећења али не сме бити
мања од 2,5 cm.
Херметички затворене посуде са течностима исте врсте могу се слагати једна на другу
до висине која не угрожава њихову чврстоћу и стабилност.
Међусобна удаљеност група херметички затворених посуда мора бити најмање 50 cm
хоризонтално и вертикално тако да се не угрози чврстоћа и стабилност посуда.
Посуде се не смеју ускладиштавати у близини улаза, излаза, степеништа и пролаза.
Члан 102.
Загревање просторије за ускладиштавање посуда може се вршити само топлом водом, паром ниског притиска или топлим ваздухом, с тим што се уређаји за загревање
медијума за пренос топлоте морају налазити изван зона опасности одређених овим
прописима.
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Члан 103.
Херметички затворене посуде запремине до 20 l морају се у погонима и радионицама
ускладиштавати у посебно за то изграђеним металним ормарићима који поседују
исправу о усаглашености у складу са посебним прописима, с тим да укупна количина
запаљивих и горивих течности у тим посудама не сме бити већа од 200 l.
Метални ормарић из става 1. овог члана, мора бити удаљен најмање 3 m од отвореног
пламена – мерено од габарита.
Члан 104.
Просторије у којима се ускладиштавају посуде са запаљивим и горивим течностима
чије су паре теже од ваздуха, не смеју имати дренажне канале који воде у јавну канализацију или у друге отворе испод нивоа терена.
Члан 105.
За одржавање опреме у хотелима, робним кућама, трговинским радњама, мотелима и
другим сличним објектима може се поред уља за ложење, држати у посудама највише
до 20 l друге врсте запаљивих и горивих течности.
У апотекама и лабораторијама могу се држати запаљиве и гориве течности у укупној
количини до 200 l или у посебној просторији према члану 106. став 1. овог правилника.
Посуде са запаљивим и горивим течностима се у апотекама и лабораторијама могу
држати само у ормарићима предвиђеним чланом 103. овог правилника.
Члан 106.
У продајним објектима или деловима ових продајних објеката у којима се обавља
трговина робе потрошачима, дозвољено је вршити продају запаљивих и горивих течности искључиво у херметички затвореним посудама, које морају бити ускладиштене
искључиво у једној посебној просторији у објекту која испуњава услове из члана 98.
тач. 1), 3), 4) и 5) овог правилника, а у количинама и на местима продаје наведеним у
следећој табели:
1

2

Категорија запаљиве течности односно гориве течности

Категорија 1

Место просторије

приземље и
спрат

3

4

5

6

Са стабилним системом
за гашење пожара

Без стабилног система
за гашење пожара

Максимум

Максимум

Количина

Висина
наслаге у
групи

Количина

Висина
наслаге у
групи

[l]

[m]

[l]

[m]

1. 000

1

не дозвољава се ускладиштавање
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подрум

Категорија 2

приземље и
спрат
подрум

Категорија 3 чија
је тачка паљења
≥23 ºC и <38 ºC
Категорија 3 чија
је тачка паљења
≥38 ºC и ≤60 ºC

Гориве течности

приземље и
спрат
подрум

не дозвољава се ускладиштавање
2. 000

2

не дозвољава се ускладиштавање
6. 000

2

не дозвољава се ускладиштавање

приземље и
спрат

6. 000

2,75

подрум

2. 000

2,75

приземље и
спрат

20. 000

4,50

подрум

3. 000

2,75

не дозвољава се ускладиштавање
не дозвољава се ускладиштавање
не дозвољава се ускладиштавање
не дозвољава се ускладиштавање
не дозвољава се ускладиштавање
1. 500

2,75

не дозвољава се ускладиштавање
5. 000

3,60

не дозвољава се ускладиштавање

Напомена: Максимум запаљивих и горивих течности у просторији утврђује се сабирањем дозвољених количина по категоријама. Течности било које категорије из табеле не могу се складиштити у IBC контејнерима.
Изузетно, у продајним објектима или деловима ових продајних објеката у којима се
обавља трговина робе потрошачима дозвољено је вршити продају запаљивих и горивих течности у херметички затвореним посудама на местима продаје дефинисаним у
табели из става 1. овог члана, а у количинама предвиђеним за држање према члану 3.
став 1. тачка 8), док се остали део количине из колоне бр. 3 или 5 табеле из става 1.
овог члана, у зависности од система заштите од пожара, мора држати у просторији
која испуњава услове из члана 98. став 1. тач. 1), 3), 4) и 5) овог правилника.
Члан 107.
Херметички затворене посуде са запаљивом и горивом течношћу имају само Зону „0”
која обухвата унутрашњост посуде.
За остале посуде које не спадају у херметички затворене посуде у погледу зона опасности примењују се одредбе члана 91. овог правилника.
Члан 108.
Ако је продајни објекат у стамбеној згради, просторија продајног објекта мора бити у
приземљу и испуњавати услове из члана 98. тач. 1), 3), 4) и 5) овог правилника, а
трговина се може вршити само у количинама наведеним у колони бр. 3 или 5 из члана 106. став 1. овог правилника, у зависности од система заштите од пожара.
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Удаљеност између објекта из члана 99. овог правилника и границе суседног земљишта не може бити мања од 15 m.
Уколико зид објекта из члана 99. овог правилника према граници суседног земљишта нема отвора, удаљеност се може смањити за 50%.
Ако су посуде ускладиштене у групи, најближа посуда не сме бити мање од 1 m удаљена од носивих греда објекта, челичних ужади, носача и од система за распрскавање
воде или других система за гашење.
5. Конструкција и запремина посуда
Члан 109.
Посуде са запаљивим и горивим течностима морају у погледу конструкције и највеће
запремине испуњавати услове у складу са прописима којима је уређена област хемикалија.
6. Заштитни системи, уређаји и опрема за заштиту од пожара
Члан 110.
Складиште посуда на отвореном простору мора бити заштићено хидрантском мрежом и мобилним уређајима за гашење пожара.
Складиште посуда у грађевинском објекту мора бити заштићено хидрантском мрежом и мобилним уређајима за гашење пожара и може имати стабилни систем за гашење пожара у складу са захтевима из члана 96. овог правилника.
Складиште херметички затворених посуда у посебној просторији у продајним објектима или деловима ових продајних објеката у којима се обавља трговина робе
потрошачима мора бити заштићено хидрантском мрежом и мобилним уређајима за
гашење пожара и може имати стабилни систем за гашење пожара у складу са захтевима из табеле из члана 106 овог правилника.
Члан 111.
Складиште посуда на отвореном мора имати најмање два стандардна спољна хидранта, а укупан број хидраната одређује се тако да растојање између два хидранта не може износити више од 30 m.
Складиште посуда на отвореном простору мора бити заштићено мобилним уређајима
за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха односно другог одговарајућег средства.
Број мобилних уређаја за гашење пожара се одређује према упутству произвођача,
тако да растојање између две групе уређаја износи највише 10 m.
На сваку групу ускладиштених посуда која садржи преко 20. 000 l течности, поред
захтева из става 3. овог члана мора се обезбедити најмање један мобилни уређај за
гашење пожара капацитета пуњења 50 kg праха или другог одговарајућег средства.
Члан 112.
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Стабилни систем за гашење пожара складишта посуда у грађевинском објекту или
просторији може бити систем са распршеном водом, пеном, угљен диоксидом или
другим одговарајућим средством.
Складиште посуда у грађевинском објекту мора бити заштићено спољном и унутрашњом хидрантском мрежом у складу са прописима за хидрантску мрежу.
Складиште посуда у грађевинском објекту мора бити заштићено мобилним уређајима за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха односно другог одговарајућег
средства чији се број одређује према упутству произвођача, тако да растојање између
два уређаја износи највише 10 m.
Складиште херметички затворених посуда у посебној просторији у продајним објектима или деловима ових продајних објеката у којима се обавља трговина робе
потрошачима мора бити заштићено унутрашњом хидрантском мрежом.
Изузетно од одредбе става 4. овог члана када не постоји обавеза уградње стабилног
система за гашење пожара у складу са захтевима из табеле из члана 106 овог правилника, може се уместо заштите хидрантском мрежом предвидети уградња стабилног
система за гашење пожара.
У посебну просторију за ускладиштавање посуда у продајним објектима или деловима ових продајних објеката у којима се обавља трговина робе потрошачима морају се
поставити мобилни уређаји за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха или
другог одговарајућег средства чији се број одређује према упутству произвођача, тако
да растојање између два уређаја износи највише 10 m.
V. ПРЕТАКАЊЕ ЗАПАЉИВИХ И ГОРИВИХ ТЕЧНОСТИ
1. Претакалиште – Зона опасности претакалишта
Члан 113.
Зона „1” обухвата:
1) простор на растојању 0,5 m мерено у свим правцима око габарита арматуре и свих
елемената који чине целину уређаја за претакање постављених на отвореном;
2) простор 3 m мерено у свим правцима око уређаја за пуњење или отвора кроз који
се пуни прикључена транспортна цистерна до нивоа тла;
3) унутрашњост свих удубљења и канала испод нивоа терена;
4) целокупна затворена просторија у којој су смештени уређаји за претакање.
Зона „2” обухвата:
1) простор изнад околног терена ширине 3 m од зоне „1”, мерено хоризонтално и висине 1 m мерено од тла за уређаје за претакање постављене на отвореном;
2) простор изнад околног терена на коме се пуни транспортна цистерна ширине 1,5 m
од зоне „1” мерено хоризонтално и висине 1 m од тла.
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Графички приказ зона опасности из овог члана дат је у Прилогу, који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 114.
Ауто-цистерне и локомотиве са дизел-мотором које се крећу у зонама опасности, морају на издувној цеви имати хватач варница.
2. Локација и безбедно постављање претакалишта
Члан 115.
Уређаји за претакање запаљивих и горивих течности изузев арматуре морају бити
удаљени од надземних резервоара у складу са чланом 28. овог правилника, а од најближе ускладиштене посуде у групи на отвореном простору, најближег зида грађевинског објекта намењеног за ускладиштавање посуда, објеката који не припадају
постројењу из члана 3. став 1. тачка 5) овог правилника, а налазе се на парцели која
припада постројењу и од јавног пута и границе суседног земљишта – најмање 15 m.
Члан 116.
Кад се претакалиште за вагон-цистерне налази ван складишног простора, приступни
колосек мора бити од осталих колосека удаљен најмање 60 m ако се употребљава електрична локомотива или локомотива са отвореним ложиштем. Ако се употребљавају други типови локомотива, приступни колосек мора бити од осталих колосека
удаљен најмање 10 m мерено од симетрале колосека.
3. Изградња претакалишта
Члан 117.
Делови претакалишта који служе за прикључење транспортних цистерни морају бити
изнад земље.
Члан 118.
За прилаз транспортних цистерни до места прикључења на претакалишту ради претакања запаљивих и горивих течности, мора постојати приступни пут или приступни
колосек који је саставни део претакалишта.
Приступни пут односно приступни колосек не сме бити у кривини, а дужина његовог
хоризонталног дела не сме бити мања од 12 m са једне и друге стране уређаја за претакање.
Дужина приступног пута односно приступног колосека мора бити два пута већа од
укупне дужине прикључних цистерни.
Члан 119.
Површина на којој се врши претакање и површина хоризонталног дела приступног
пута из члана 118. ст. 2. и 3. овог правилника морају бити бетонирани, видљиво означени и димензионисани према планираном промету, а кретање возила мора бити у
једном смеру.
Приступ возилима, која нису намењена за транспорт запаљивих и горивих течности у
зону претакалишта, онемогућава се рампом, ланцем, исклизницом на железничком
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1426

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

колосеку и на сличан начин који се постављају на удаљености најмање 10 m од габарита прикључене цистерне са обе стране приступног пута односно приступног колосека.
Члан 120.
Уређаји за претакање ауто-цистерни морају се налазити на простору издигнутом најмање 15 cm изнад нивоа приступног пута и морају бити видљиво означени ивичњаком обојеним наранџастом и белом бојом.
Уређаји и објекти на претакалишту за ауто-цистерне морају бити удаљени од ивичњака најмање 60 cm и изведени тако да је искључена могућност удара ауто-цистерне
при нормалним условима кретања возила.
Ако су уређаји за претакање постављени у два реда, ширина приступног пута између
тих уређаја мора да износи најмање 7 m.
Уређаји за претакање морају бити изведени тако да је искључена могућност просипања или пропуштања запаљивих и горивих течности приликом претакања ван простора у коме се врши прихватање просутих течности.

Члан 121.
Просуте запаљиве и гориве течности смеју се одводити само у технолошку канализацију, а њихово прихватање може се обезбедити посебним судовима из којих се просута течност одводи у за ту сврху уређени простор.
Члан 122.
За смештај особља на претакалишту може се изградити посебан објекат који се мора
налазити изван зоне опасности.
Ако се објекат из става 1. овог члана, користи и за држање запаљивих и горивих течности пакованих у херметички затвореним посудама до 5 l, такве посуде морају се
налазити у посебној просторији.
4. Опрема претакалишта
Члан 123.
Под опремом претакалишта подразумевају се прикључни цевоводи, прикључне савитљиве цеви, опрема приступног пута односно приступног колосека.
Под уређајима за претакање подразумевају се арматуре, сигурносни уређаји, пумпе,
мерачи протока, претоварна рука и аутомат за пуњење.
Члан 124.
Савитљива цев или претакачка рука мора бити на сигуран начин учвршћена и затворена запорним органом, ако није у употреби.
Одушак цевовода не сме се постављати на стуб на коме се налази претакачка рука
или на који се прикључује савитљива цев.
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Члан 125.
Пумпа и њена опрема морају бити израђене и одобрене за претакање запаљивих и
горивих течности, и смештени на отвореном простору, или у грађевинском објекту од
негоривог материјала, или у посебној просторији.
Пумпа мора бити постављена и причвршћена на бетонски темељ чији је ниво најмање 10 cm издигнут од околног терена.
Просторија за смештај пумпи и њене опреме мора испуњавати следеће услове:
1) да је одвојена од осталих просторија хоризонталним и вертикалним преградама и
вратима отпорним на пожар 1 h;
2) да је обезбеђено безбедно растерећење услед појаве експлозије;
3) да је обезбеђена ефикасна природна вентилација односно изузетно вештачка вентилација са најмање пет измена ваздуха на сат;
4) да се прозори и врата отварају према споља;
5) да је електрична инсталација изведена у складу са одредбама прописа којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера;
6) унутар просторије не смеју се налазити материјали који могу изазвати пожар.
Независно од места постављања, пумпа се мора прописно уземљити, а ако је на електрични погон, инсталација мора бити изведена према одредбама прописа којим је
уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Члан 126.
Цевоводи за транспорт запаљивих и горивих течности од резервоара до претакалишта и обрнуто могу се постављати изнад или испод земље и по могућности најкраћим
путем.
Цевоводи се морају заштитити од прекомерног загревања одговарајућим технолошким уређајима.
Ако цевоводи прелазе преко приступног пута или приступног колосека, морају бити
постављени изнад саобраћајница тако да не угрожавају одвијање саобраћаја.
Надземни цевоводи морају бити челични прописно уземљени, заштићени од корозије и постављени тако да им је омогућено топлотно ширење.
Спајање надземних цевовода може се вршити заваривањем, прирубничким спојем,
навојним спојем и осталим вијчаним везама.
Подземни цевоводи морају бити челични, а укопавају се у земљу до дубине од најмање 80 cm мерено од горње површине цевовода, с тим да делови цевовода на месту
уласка у земљу буду изведени без прелома.
Кад се полаже испод железничког колосека или пута, цевовод се мора поставити у
бетонске канале или у цеви већег пречника на дубини од најмање 80 cm испод коловозне конструкције односно колосека, а обложити сувим песком.
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Укрштање цевовода са канализацијом под углом од 90º дозвољено је само ако је цевовод заштићен цевима већег пречника чији крајеви морају бити заливени битуменом. Дужина заштитних цеви мора износити најмање 2 m на једну и другу страну од
спољњег зида канализационе цеви.
Ако се укрштање цевовода из става 8. овог члана, врши под оштрим углом, катета
нормална на канализациону цев на месту завршетка заштитних цеви не сме бити
мања од 2 m.
Цевоводи се не смеју полагати у ровове предвиђене за полагање уземљења, паровода,
гасовода, електричних водова, водова за транспорт киселина и сл.
При укрштању цевовода са водовима из става 10. овог члана мора се извести мимоилажење на висинској разлици од 1 m и цевовод заштитити цевима већег пречника.
Подземни цевоводи морају бити заштићени од оштећења и корозије.
Пре прекривања земљом подземних цевовода, односно пре постављања заштитне
изолације надземних цевовода, мора се извршити испитивање непропусности у складу са чланом 20. овог правилника, и о томе саставити записник који се чува као трајан документ.
5. Посебне одредбе о претакалишту
Члан 127.
Претакање се, по правилу, врши дању.
Ако се претакање врши ноћу, претакалиште мора бити осветљено електричним
осветљењем према одредбама прописа којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Члан 128.
На претакалишту се морају налазити следећи лако уочљиви натписи који се постављају на почетку приступног пута, односно приступног колосека: „Забрањено пушење
и приступ отвореним пламеном”, „Незапосленима приступ забрањен”, „Опасност од
пожара и експлозије”, „Стоп – цистерна прикључена” и „Обавезна употреба алата
који не варничи”.
Члан 129.
За чишћење и испирање транспортних цистерни мора се изградити посебан простор
удаљен најмање 30 m од осталих делова постројења, објеката и јавних путева.
Члан 130.
Под електричном инсталацијом претакалишта подразумевају се расвета, уземљење
свих уређаја претакалишта, уземљење приступног колосека, уземљење аутоцистерне, односно пловила за време претакања, електромоторни погон, прикључна
електрична инсталација и склопке за моторе и расвету и уређаји за мерење и регулацију.
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Члан 131.
Приликом претакања, вагон-цистерна мора бити закочена и обезбеђена од померања
зауставним папучама постављеним са обе стране точкова, а приступни колосек обезбеђен од неконтролисаног прилаза вагона са осталих колосека.
На приступном колосеку не сме се користити електрична вуча за манипулацију.
Ако се приступни колосек налази у близини других железничких колосека на којима
се користи електрична вуча, мора се извести сигурна заштита од лутајућих струја.
На резервоарски простор који се налази између уређаја за претакање танкера и резервоара за ускладиштавање запаљивих и горивих течности примењују се одредбе
овог правилника које се односе на надземне резервоаре.
Члан 132.
Ако се претакање врши са обале у пловило, а струјање запаљиве и гориве течности
постиже гравитационим падом, на прикључном месту мора бити уграђен вентил који
се аутоматски затвара ради спречавања истицања течности при прекиду везе између
уређаја за претакање и пловила.
6. Посебни услови за претакалиште и претакање запаљивих и горивих течности из
пловила и у пловило на рекама
Члан 133.
Објекти за смештај уређаја за претакање као и уређаји за претакање смештени на
отвореном, морају бити лоцирани у посебном лучком базену или на отвореном водотоку и смештени тако да представљају посебан лучки терминал или пристаниште за
посебне намене и морају бити удаљени најмање 30 m од објеката који нису саставни
део претакалишта.
Објекти за смештај уређаја за претакање као и уређаји за претакање смештени на
отвореном који се налазе на отвореном водотоку, а нису искључиво намењени за претакање запаљивих и горивих течности, морају бити лоцирани низводно од осталих
постројења.
Ако су објекти за смештај уређаја за претакање као и уређаји за претакање смештени
на отвореном постављени на пристаништу које је на отвореном водотоку, морају се
заштити од отпадака и леда зауставном браном.
7. Заштитни системи, уређаји и опрема за заштиту од пожара
Члан 134.
Претакалиште мора бити заштићено од извора топлоте системом за гашење пожара
и хидрантском мрежом, који морају бити у складу са прописима којима су уређене
ове области.
Систем за гашење пожара може бити у склопу лучког односно пристанишног система
за гашење пожара.
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Систем за гашење пожара претакалишта је стабилна инсталација за гашење чије активирање може бити ручно или аутоматско, односно инсталација са фиксно постављеним прикључцима са топовима за гашење пеном.
Уређаји за активирање морају бити смештени тако да је у случају пожара увек омогућено њихово активирање.
Члан 135.
Хидрантска мрежа претакалишта састоји се од најмање два хидранта.
Уз сваки хидрант мора се поставити ормарић са два црева од по 50 m, опремљена
млазницом.
Укупан број мобилних уређаја за гашење пожара према упутству произвођача, капацитета пуњења 9 kg праха или другог одговарајућег средства зависи од површине која
се штити и они се морају поставити тако да удаљеност између два мобилна уређаја не
буде већа од 10 m.
За време претакања мора се уз транспортну цистерну налазити најмање још један
мобилни уређај за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 kg праха или другог одговарајућег средства за гашење.
8. Претакање запаљивих и горивих течности у посуде и из посуде
Члан 136.
Претакање запаљивих и горивих течности из једне посуде у другу врши се гравитационим системом или посредством пумпе на за то одређеном месту.
Ако се претакање запаљивих и горивих течности из посуде врши гравитационим
системом, посуде могу имати отворе на дну или на једном свом крају и морају бити
уздигнуте на одговарајућу висину.
Претакање запаљивих и горивих течности не сме се вршити системом који би могао
изазвати стварање натпритиска или потпритиска у посуди.
Члан 137.
При пуњењу посуде запаљивом и горивом течношћу посредством пумпе из резервоара, мора се омогућити несметано одушивање и одвођење гасова на начин који омогућава безбедан рад лица које рукује.
Цевоводи, цевни спојеви, арматура и опрема за пуњење морају бити одржавани и
обезбеђени од оштећења и неконтролисаног истицања запаљиве и гориве течности.
Приступ ускладиштеним посудама дозвољен је само запосленом особљу, а претакање
запаљивих и горивих течности из посуда и у посуде може вршити само лице које је за
то оспособљено.
Претакање запаљивих и горивих течности не сме се вршити на одстојању ближем од
2 m од објекта који није искључиво намењен за ускладиштавање посуда.
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На пољопривредним добрима, сеоским имањима и градилиштима претакање запаљивих и горивих течности може се вршити на простору удаљеном најмање 12 m од
било ког објекта.
Посуде са запаљивим и горивим течностима не смеју се приликом претакања међусобно спајати цевоводима.
Уређаји и опрема за претакање запаљивих и горивих течности у посуде и из посуда
морају бити уземљени и обезбеђени од стварања статичког електрицитета.
На месту претакања мора се поставити најмање један мобилни уређај за гашење пожара капацитета пуњења 9 kg праха или другог одговарајућег средства према упутству произвођача.
VI. ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1. Места за држање запаљивих и горивих течности
Члан 138.
Није дозвољено држање запаљивих и горивих течности у просторијама које се налазе
испод коте терена, таванском простору, путевима евакуације, просторима намењеним
за боравак већег броја лица, у објектима и просторима у којима се држе гориве материје и хемикалије које могу изазвати пожар, просторима са отвореним пламеном,
просторијама намењеним за системе за дојаву и гашење пожара, у просторијама са
опремом за контролу дима, просторијама трафостанице и сличним просторијама.
Изузетно од става 1. овог члана у подрумским просторијама стамбених зграда дозвољено је држање у количини до 5 l запаљивих течности односно до 20 l горивих течности, осим уколико другим прописом није другачије уређено.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 139.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности (Службени лист СФРЈ, бр. 20/71 и 23/71).
Члан 140.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-5423/17-7
У Београду, 14. децембра 2017. године
Министар унутрашњих послова,
др Небојша Стефановић, с. р.
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Табела 1.

Конструкција
резервоара

Запаљиве
течности у
резервоара
притиска до
170 mbar

A

Запаљиве
течности у
резервоара
притиска
преко 170
mbar

A

Течности са
карактеристиком
избацивања
(кључања)

A

1

A
2

1

A
2

1

A
2

A
Нестабилне
течности

1

A
2

Хоризонтални
и вертикални
резервоар са
сигурносним
вентилом који
не дозвољава
притисак већи
од 170 mbar

Хоризонтални
и вертикални
резервоар са
сигурносним
вентилом који
дозвољава
притисак већи
од 170 mbar
са
систе
мом
заштите

без
систе
ма
заштите

-

-

Резервоар са
пливајућим
кровом

Резервоар са
чврстим кровом

Вертикални
резервоар са
ослабљеним
спојем између
кровног лима
и плашта

са
систе
мом
заштите

без
систе
ма
заштите

са
систе
мом
заштите

без
систе
ма
заштите

са
систе
мом
заштите

без
систе
ма
заштите

са
систе
мом
заштите

0,50D

1,00D

-

-

0,50D

2,0 D

1,00a1

0,35D

0,35D

-

-

0,35D

0,50
D

1,00a2

1,50a2

-

-

-

1,50a1

1,50a1

3,00a
1

1,50a1

3,00a
1

1,50a1

3,00a
1

без
систе
ма
заштите
2,00a
1

3,00a
1

1,50a2

1,50a2

1,50a2

1,50a2

1,50a2

1,50a2

-

-

1,50a2

1,50a2

1,00D

2,00
D

1,00D

4,00
D

-

-

-

-

-

-

0,35D

0,35D

0,35D

0,70D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00a1

-

-

-

-

-

-

8m

5,00a
1

100
m

2,00a1
15 m

8,00a
1

45m

A1 = најмања удаљеност од јавног пута и границе парцеле која не припада постројењу,
објеката који не припадају постројењу из члана 3. став 1. тачка 5), а налазе се на парцели која припада постројењу;
A2 = најмања удаљеност од приступних путева за ватрогасна возила у постројењу, уређаја за претакање, најближег зида грађевинског објекта у коме се налазе пумпе,
најближег зида објекта друге намене са просторијом за пумпе, најближе ускладиштене посуде у групи на отвореном простору, најближег зида грађевинског објекта намењеног за ускладиштавање посуда, објеката у којима се употребљавају запаљиве и
гориве течности и запаљиви гасови и објеката који припадају постројењу;
a1 и a2, вредност из Табеле 2.
D = пречник резервоара
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Табела 2.
(a2)
Најмања удаљеност од:
– приступних путева за ватрогасна возила у постројењу,
– уређаја за претакање,

(a1)
Најмања удаљеност од:
Капацитет појединачног резервоара

– јавног пута и границе парцеле
која не припада постројењу,
– објеката који не припадају
постројењу из чл. 3 став 1 тачка
5), а налазе се на парцели која
припада постројењу

– најближег зида грађевинског објекта у коме се налазе
пумпе
– најближег зида објекта друге намене са просторијом за
пумпе,
– најближе ускладиштене посуде у групи на отвореном
простору,
– најближег зида грађевинског објекта намењеног за
ускладиштавање посуда,
– објеката у којима се употребљавају запаљиве и гориве
течности и запаљиве гасове
– објеката намењених за
смештај надземних резервоара

[ m³ ]

[m]

[m]

До 1

1,5

1,5

1–3

3

1,5

3–45

4,5

1,5

45–100

6

1,5

100–200

10

3

200–350

15

4,5

350–2. 000

25

8

2. 000–4. 000

30

10

4. 000–7. 500

40

14
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7. 500–10. 000

50

17

10. 000 или више

55

20
Табела 3.

Зависност протока ваздуха (V1) у m³/h при притиску од 1 bar и температуре од 15,5 ºC
– од површине резервоара која може бити угрожена пожаром на суседном резервоару, коригована коефицијентом K
V1

V1

V1

[ m² ]

[ m³/h ]

[ m² ]

[ m³/h ]

[ m² ]

[ m³/h ]

1,858

0,5957

18,581

5,9749

148,645

17,3866

2,787

0,8948

23,226

6,7678

167,225

18,0946

3,716

1,1921

27,871

7,5040

185,806

18,7459

4,645

1,4923

32,516

8,1553

222,967

19,9352

5,574

1,7896

37,161

8,8349

260,128

21,0112

6,503

2,0870

46,452

10,0242

и изнад

7,432

2,3843

55,742

11,1003

8,361

2,6845

65,032

12,1197

9,290

2,9733

74,322

13,0825

11,148

3,5679

83,613

13,9603

13,006

4,1626

92,903

14,8381

14,864

4,7573

111,484

15,7726

16,722

5,3802

130,064

16,6221

Коефицијент К=0,55 за сфере и сфероиде.
Коефицијент К=0,75 за хоризонталне и вертикалне резервоаре.
Напомена: међувредности се добијају интерполацијом.
За вертикалне резервоаре укупна угроженост површина израчунава се само за првих
10 m изнад земље.
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Табела 4.
Највећи проток пуњења
пражњења резервоара

Унутрашњи пречник одушног цевовода у mm
или зависно од његове дужине
до 15 m

преко 15 до 30 m

преко 30 до 60 m

[ l/min ]

[mm ]

[mm ]

[mm ]

350

32

32

32

750

32

32

32

1. 150

32

32

38

1. 500

32

38

50

2. 000

32

38

50
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27. Правилник о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
Службени гласник Републике Србије, број 1/2018.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од
пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију индустријских објеката.
Поред одредби овог правилника, на објекте из става 1. овог члана, примењују се и
други прописи и стандарди којима су прописани захтеви заштите од пожара за објекте, делове објекта, опрему, инсталације и уређаје.
Члан 2.
Под индустријским објектом, у смислу овог правилника, подразумева се објекат или
делови објекта који се користе за производњу (израду, обраду, оплемењивање, припрему технологије производње, контролу, дистрибуцију и сл. ), приручно складиштење сировина, полупроизвода, производа, алата и помоћних материјала, складиштење негориве робе у негоривој амбалажи, припадајуће споредне просторије и слични делови објекта који су у функцији производње.
Индустријским објектом из става 1. овог члана сматра се и објекат у којем се обављају
ремонтни радови.
Члан 3.
Ако се врши реконструкција или доградња дела објекта из члана 2. овог правилника,
и/или инсталација, опреме и уређаја на тим објектима, одредбе овог правилника
примењују се само на део објекта и/или на инсталације, опрему и уређаје који су
предмет реконструкције или доградње.
Реконструкцијом или доградњом из става 1. овог члана не сме се умањити пожарна
безбедност постојећег објекта.
Члан 4.
Одредбе овог правилника не односе се на:
1) индустријске објекте који служе само за монтажу техничких постројења, а које лица обилазе само повремено ради одржавања и контроле;
2) индустријске објекте који су отворени (као нпр. наткривена спољна постројења и
сл. );
3) индустријске објекте, односно постројења за производњу и/или дистрибуцију енергије;
4) делове индустријских објеката који служе углавном за администрацију и сл. и
одвојени су у посебан пожарни сегмент (нпр. чеони објекти).
Одредбе овог правилника не односе се на индустријске објекте и постројења уређене
посебним прописима.
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II. ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 5.
Поједини изрази и појмови који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) споредне просторије (канцеларије, лабораторије за испитивања, просторија за развој, кухиње, ресторани, гардеробе, санитарне просторије и др. ) су припадајуће
пословне просторије које су повезане са производним и складишним простором, или
су одвојене граничним грађевинским конструкцијама отпорним према пожару;
2) приручно складиште је просторија у којој се, за потребе технолошког процеса производње, чувају сировине, полупроизводи и производи, али не дуже од једног дана;
3) ватрогасна јединица субјекта заштите од пожара је ватрогасна јединица коју је субјект формирао у складу са одредбама прописа којима је уређена област организовања
заштите од пожара према категорији угрожености од пожара, а која у свако доба за
мање од 5 min од тренутка алармирања мора стићи до места интервенција. Број
ватрогасаца мора бити равномерно распоређен по сменама;
4) пожарни сектор (ПС) је део објекта, одвојен од других делова објекта хоризонталним и вертикалним преградама отпорним према пожару, са једном или више етажа,
који се може самостално третирати у погледу неких технолошких и организационих
мера безбедности од пожара.
III. ПРИСТУП ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА
Члан 6.
Сваком индустријском објекту мора се обезбедити приступни пут изграђен у складу
са прописом којим је уређена ова област.
Приступни пут из става 1. овог члана мора бити увек слободан и на њему није дозвољено паркирање и заустављање других возила, нити постављање било којих других
препрека које ометају ватрогасну интервенцију.
Члан 7.
Слободностојећим индустријским објектима површине веће од 5. 000 m2 и индустријским објектима у низу чија је укупна површина основе пода већа од 5. 000 m2,
мора се обезбедити приступни пут са свих страна објекта (кружни пут).
IV. ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕНОСА ПОЖАРА
Члан 8.
Индустријски објекти морају бити изведени тако да се спречи преношење пожара и
ефеката експлозије на објекте суседа.
Испуњеност захтева из става 1. овог члана постиже се безбедносним растојањем
и/или изградњом посебног зида према суседу који може спречити пренос експлозивне смеше, пожара и ефеката експлозије (ударног таласа, летећих фрагмената и сл. )
на суседни објекат.
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Безбедносно растојање из става 2. овог члана одређује се прорачуном у складу са српским или страним прописом којим је обухваћена методологија одређивања, уз сагласност надлежног органа за заштиту од пожара, али не може бити мања од 9 m.
Индустријски објекти код којих прети опасност само од преноса пожара морају бити
постављени на безбедном растојању у односу на суседне објекте и границе парцеле не
мање од 5 m.
Изузетно од става 4. овог члана растојање може бити и мање уколико је спољни зид
без отвора, отпоран према пожару у складу са прорачуном али не мање од 60 min и
изведен од негоривог материјала.
Члан 9.
Гориви материјал (палете, амбалажа, отпад и сл. ) не сме се смештати на удаљености
мањој од 6 m од зида објекта.
Изузетно од става 1. овог члана гориви материјал се може смештати и уз сам зид
објекта без отвора израђеног од негоривих материјала.
Члан 10.
Индустријски објекти се могу изводити као приземни и вишеетажни објекти, са или
без подземних етажа.
Двоетажни индустријски објекти који имају распоређене прилазе за ватрогасце за обе
надземне етаже и чији елементи конструкције испуњавају захтеве отпорности према
пожару 90 min и израђени су од негоривих грађевинских материјала, могу се посматрати као приземни индустријски објекти.
Пожарни сектор у просторијама које се потпуно или делимично налазе испод нивоа
терена (кота пода 1 m испод нивоа терена) не сме износити више од 1. 000 m2 на нивоу сутерена, а на свакој нижој етажи 500 m2 и мора бити издвојен зидом и другим
конструкцијама које су отпорне према пожару 90 min изведене од негоривих грађевинских материјала.
Изузетно од става 3. овог члана површине се могу увећати у случају када је овим просторијама омогућен прилаз ватрогасцима са спољне стране.
Изузетно од става 3. овог члана површине пожарних сектора могу се увећати максимално три пута уколико су на овим етажама предвиђени стабилни системи за гашење
пожара.
Члан 11.
Отпорност према пожару конструктивних елемената индустријског објекта одређује
се рачунским путем.
Зидови отпорни према пожару који раздвајају пожарне секторе издижу се најмање
0,5 m изнад кровног покривача.
Изузетно од става 2. овог члана могу се применити и друга техничка решења која ће
поуздано спречити ширење пожара преко крова.
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Спречавање преноса пожара на граници пожарних сектора у зони спољног зида
остварује се хоризонталним прекидним растојањем не мањим од 1 m или извођењем
ребра дужине 0,5 m (мерено од фасаде), чија је отпорност према пожару најмање једнака отпорности према пожару зида из става 2. овог члана.
Спречавање преноса пожара на граници пожарних сектора у зони спољног зида
остварује се вертикалним прекидним растојањем не мањим од 1 m, чија је отпорност
према пожару најмање једнака отпорности према пожару зида из става 2. овог члана.
V. ЕВАКУАЦИОНИ ПУТЕВИ
Члан 12.
Индустријски објекти чија је површина основе већа од 1. 600 m² који у свом саставу
имају више од две етаже морају имати најмање два степеништа за евакуацију, од којих једно степениште може бити спољно евакуационо.
Евакуација лица из подрумских и сутеренских нивоа мора бити омогућена, на начин
да се иста може безбедно извршити преко степеништа на две различите стране, која
имају излазе директно у отворен простор или у други пожарни сектор.
Степеништа на путевима евакуације морају бити од негоривих материјала.
Члан 13.
У евакуационе путеве у индустријским објектима спадају пре свега главни пролази у
производним просторима и складиштима, излази из ових просторија, коридори евакуације, евакуациона степеништа и излази који воде у спољни простор.
Уколико постоји више евакуационих путева, један од ових путева може водити у други пожарни сектор који мора да има излазе директно напоље или ка евакуационом
степеништу са безбедним излазом напоље.
Са сваког места неког производног или складишног простора треба да буде доступан
један главни пролаз ширине најмање 0,8 m.
Члан 14.
Лицима која се евакуишу, са сваког места у производном простору, мора бити доступан најмање један излаз тако да растојање између полазне тачке и излаза износи највише:
1) 35 m ако је просечна унутрашња висина просторије до 5 m;
2) 50 m ако је просечна унутрашња висина просторије већа од 10 m.
Уколико је пожарни сектор из кога се врши евакуација опремљен стабилним системом за дојаву пожара или стабилним системом за гашење пожара, тада растојање
између полазне тачке и излаза износи највише:
1) 50 m ако је просечна унутрашња висина просторије до 5 m;
2) 70 m ако је просечна унутрашња висина просторије већа од 10 m.
Ако је просечна унутрашња висина између 5 m и 10 m вредности се могу добити
интерполацијом.
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Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уколико се простор из кога се врши евакуација налази у приземљу индустријског објекта, а опремљен је стабилним системом за дојаву
пожара, тада растојање између полазне тачке и излаза износи највише 120 m, ако је
просечна унутрашња висина просторије већа од 7 m.
Члан 15.
Врата на путу за евакуацију морају бити заокретна, тако да се отварају у смеру евакуације, не смеју имати праг и морају бити одговарајуће ширине којом се обезбеђује
сигурна евакуација лица.
Изузетно од става 1. овог члана може се дозволити и друго техничко решење врата у
зависности од потреба технологије, под условом да исто обезбеђује сигурну евакуацију лица, или се поред њих мора предвидети уградња заокретних врата из става 1. овог
члана.
Ако се на крајњем излазу из производног или складишног простора предвиђају врата
из става 2. овог члана, иста се морају отворити на сигнал система за дојаву пожара и
поседовати механизам за електро и механичку деблокаду врата, или се поред њих
мора предвидети уградња заокретних врата из става 1. овог члана.
VI. ТЕХНОЛОШКЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 16.
Технолошке мере безбедности које проистичу из захтева технолошког процеса, а значајне су у поступку утврђивања захтева заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање заштитним системима и уређајима и сл., чине обавезну
садржину техничке документације за изградњу и експлоатацију објекта. Обавезно се
дефинишу: физичко-хемијске карактеристике и количина материја које се користе у
технолошком процесу, ознаке опасности, начин поступања са овим материјама, начин складиштења, коришћења и транспорта ових материја, врста технолошког процеса, процена опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја
које се у њима користе или складиште, анализа битних параметара процеса, захтеви
за уградњом опреме, инсталација и уређаја ради праћења параметара процеса и
утврђивање њихове заштитне функције и сл.
Члан 17.
У индустријским објектима у којима се одвијају технолошки процеси у којима се користе, складиште, држе или производе запаљиве и гориве течности и запаљиви гасови у количини и на начин да формирају запаљиву или експлозивну атмосферу морају
се предвидети посебни услови утврђени законом и посебним прописима којима је
уређена ова област, на начин примерен технолошком процесу.
Члан 18.
Сировине, полупроизводи, производи и помоћни материјали одлажу се у посебним
просторијама (приручним складиштима) према технолошком пројекту, којим се дефинише капацитет, висина слагања, начин и време складиштења.
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Изузетно од става 1. овог члана, сировине, полуготови и готови производи на којима
је завршена предвиђена фаза технолошког процеса се могу одложити на посебно
одређеној површини у простору намењеном за производњу, у трајању и на начин
утврђен технолошким пројектом, док се не пренесу на место за следећу фазу производње или на место предвиђено за одлагање готових производа.
Члан 19.
На подовима се морају означити саобраћајнице и технолошка подручја (приручна
складишта, површине за одлагање производа, подручја око машина и радних места,
линија монтаже и сл. ).
У просторијама или деловима великих просторија у којима је очекивано присуство
материја које могу да стварају експлозивну смешу подови се изводе као електропроводљиви и израђени од материјала који не варниче при удару.
Члан 20.
Пуњење секундарних батерија и батеријских постројења (стационарне батерије) мора
се вршити у посебној просторији индустријског објекта, при чему се морају испунити
захтеви утврђени стандардом SRPS EN 50272-2.
Пуњење секундарних батерија и батеријских постројења (батерије за вучу) која се
користе за електрична индустријска возила може се вршити и у простору индустријског објекта, при чему се морају испунити захтеви утврђени стандардом SRPS EN
62485-3.
VII. СИСТЕМИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ И ГРЕЈАЊА
Члан 21.
Просторија за смештај котлова и генератора топлоте у објекту (котлови на чврсто и
течно гориво, гасни котлови и сл. ) мора испуњавати следеће услове:
1) зидови и међуспратна конструкција просторије отпорни према пожару 60 min морају бити изведени од негоривих грађевинских материјала;
2) врата на улазу у просторију постављају се са спољне стране објекта, а у случају када
се у просторију улази из објекта врата морају бити отпорна према пожару 60 min;
3) складишни простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) мора се налазити ван
објекта или у безбедном простору објекта.
Складишни простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) мора се налазити ван
објекта или у просторији чији су зидови, међуспратна конструкција и врата отпорни
према пожару 90 min и изведени од негоривих грађевинских материјала.
Изузетно од става 2. овог члана у случају када се чврсто гориво допрема транспортером из складишног простора до котла, ове просторије се могу посматрати као јединствен простор чији су зидови, међуспратна конструкција и врата отпорни према пожару 90 min и изведени од негоривих грађевинских материјала.
Изузетно од става 1. овог члана котлови и генератори топлоте снаге до 50 kW могу се
налазити и у производним и складишним просторима.
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Када се у објекту предвиђа изградња просторије за смештај котлова и генератора
топлоте, као и просторије за складиштење горива за које су технички захтеви утврђени посебним прописима, тада се примењују одредбе посебних прописа којима је уређена ова област.
Када се за потребе котлова, генератора топлоте и технолошког процеса као гориво
користи компримовани природни гас (КПГ), елементи постројења које га чине морају испуњавати следећа безбедносна растојања:
ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ
Боце за складиштење укључујући
и возило за испоруку гаса

Одушци у нормалном
раду и одушни вентили

БЕЗБЕДНОСНА РАСТОЈАЊА
[m]
Објекти

>5

>5

Јавни путеви

>5

>5

Граница (ограда)
постројења

>2

>5

Регулациона станица

>2

>5

Интерни путеви и
пешачке стазе

>3

>5

Складишта осталих
типова горива

>5

>5

Прилаз за сервис

>2

-

Запаљиве материје

>4

>4

Елементи постројења за компримовани природни гас (КПГ) се смештају на бетонском платоу, у огради висине 2 m и морају испуњавати одредбе посебних прописа
којима је уређена ова област.
Регулациона станица се поставља у границама постројења за компримовани природни гас (КПГ), на растојању већем од 5 m од објеката.
На појам зона опасности од експлозије и извора опасности, у смислу овог правилника, примењују се одредбе српског стандарда SRPS EN 60079-10-1.
Зоне опасности од експлoзије које се могу створити приликом нормалног рада постројења за компримовани природни гас (КПГ) за поједине елементе износе:
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ЗОНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈА
ИЗВОРИ
ОПАСНОСТИ

Зона 2

Зона 1
РАСТОЈАЊА

Спој цевовода са боцама

5 m у радијусу од прикључка

НЕМА

Крајеви одушних цевовода

15 m вертикално, облик купе са углом од
60°

3 m у радијусу од крајева
одушних цевовода

Члан 22.
У производним просторима морају се предвидети површине за одвођење топлоте
(отвори, врата или прозори) постављене у горњој трећини спољних зидова или отвори смештени на таваници објекта, чија је површина најмање 2% од површине простора, као и отвори за довод свежег ваздуха у доњој трећини простора укупно исте
површине, али која не може бити мања од 6 m2.
Отвори из става 1. овог члана морају бити отворени или изведени на начин да се обезбеди њихово лако отварање.
VIII. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Члан 23.
Ако се електроенергетско постројење високог напона поставља у индустријски објекат, делови постројења подложни пожару морају се сместити у просторију која је од
осталих просторија одвојена преградама отпорним према пожару 90 min, као и вратима отпорним према пожару 30 min.
Изузетно од става 1. овог члана, електроенергетско постројење са уљним трансформаторима појединачних називних снага до 1. 600 kVA и електроенергетско постројење са сувим трансформаторима може да се постави у посебну просторију или производни простор али на начин који не угрожава безбедност лица и под условом да су
примењене ефикасне мере за заштиту од појаве и ширења пожара.
Члан 24.
Осим редовног напајања електричном енергијом из дистрибутивне мреже, у објектима се мора обезбедити и резервни извор снабдевања електричном енергијом следећих уређаја и система:
1) сигурносне расвета евакуационих путева (степеништа, ходници, натписи за бржу
евакуацију и сл. );
2) уређаја за подизање притиска у хидрантској мрежи, уколико посебним прописом
није другачије уређено;
3) инсталација за одвођење дима и топлоте насталих у пожару;
4) инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
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5) инсталација и уређаја за гашење пожара.
Напајање електричном енергијом уређаја и система из става 1. овог члана мора се
предвидети у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у складу са техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
Члан 25.
Резервни извор за снабдевање електричном енергијом уређаја и система из члана 24.
овог правилника мора се поставити у просторију чији су зидови, међуспратна конструкција и врата изведени од негоривих грађевинских материјала и отпорни према
пожару у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у складу са техничким
прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
Резервни извор из става 1. овог члана мора се аутоматски укључивати.
Просторија из става 1. овог члана, мора се добро проветравати и не сме бити угрожена експлозивним атмосферама.
Члан 26.
Осветљење знакова за усмеравање кретања лица и осветљење подова евакуационих
путева у хитним случајевима мора бити у складу са одредбама стандарда SRPS EN
1838, SRPS EN 60598-2-22 и SRPS EN 50172, који ближе уређају ову област.
Члан 27.
Електрични развод система, уређаја и инсталација, који функционишу у режиму пожара, мора обезбедити напајање електричном енергијом у периоду који је дефинисан
техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30
min.
IX. ЛИФТОВИ
Члан 28.
Погон хидрауличног лифта и/или теретних платформи мора бити смештен у посебну
просторију која се мора извести на начин којим се спречава истицање уља из просторије извођењем прага на вратима, уградњом технолошког суда или другим техничким решењем, како би целокупна количина уља у случају изливања остала унутар
просторије.
Изузетно од става 1. овог члана може се применити и друго техничко решење којим
се обезбеђује заштита од истицања уља.
X. ПОСЕБНИ СИСТЕМИ И МЕРЕ
Члан 29.
Индустријски објекти морају бити обезбеђени спољном и унутрашњом хидрантском
мрежом у складу са посебним прописом.
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Изузетно од става 1. овог члана индустријски објекти не морају бити обезбеђени унутрашњом хидрантском мрежом уколико је укупна површина објекта мања од 150 m2
и прорачунско пожарно оптерећење мање од 100 kWh/m2.
Члан 30.
У индустријским објектима, у зависности од врсте технолошког процеса, мора се
предвидети потребан број мобилних уређаја за гашење пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача уређаја и опреме.
XI. ПРОРАЧУНСКО ОДРЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНЕ ОТПОРНОСТИ НА ПОЖАР ЕЛЕМЕНАТА КОНСТРУКЦИЈЕ
Члан 31.
Ради утврђивања захтева за отпорност према пожару елемената конструкције према
класама безбедности од пожара, рачунски се одређује еквивалентно трајање пожара
ta и прорачунски потребна отпорност према пожару erftF, а у зависности од различитих сценарија пожара и начина доказивања.
Грађевинске конструкције за раздвајање пожарних сектора и њихове носеће конструкције морају у погледу своје носивости да одговарају најмање еквивалентном
трајању пожара односно прорачунски потребној отпорности према пожару.
Прорачунски потребна отпорност према пожару утврђује се за сваки пожарни сектор,
при чему се, ради утврђивања еквивалентног трајања пожара, полази од просечног
пожарног оптерећења и просечних услова вентилације у пожарном сектору.
Код пожарних сектора са више етажа потребно је да се, поред утврђивања еквивалентног трајања пожара у пожарном сектору, одреди и еквивалентно трајање пожара ta,Ei
за сваку етажу.
Класе безбедности од пожара
Члан 32.
Појединачни грађевински елементи сврставају се у једну од следећих класа безбедности од пожара (SKb3 до SKb1):
Класа безбедности од пожара SKb3
Грађевински елементи за које се постављају високи захтеви:
1) зидови и међуспратне конструкције, који одвајају пожарне секторе;
2) носећи елементи и елементи за укрућење, чије отказивање може да доведе до урушавања носеће конструкције (носећи део конструкције, целокупне конструкције) или
конструкције пожарног сектора.
Класа безбедности од пожара SKb2
Грађевински елементи за које се постављају средњи захтеви:
1) грађевински елементи, чије отказивање не може да доведе до урушавања носеће
конструкције (носећи део конструкције, целокупне конструкције) или конструкције
пожарног сектора, као што су неукрућене таванице;
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2) грађевински елементи носеће конструкције крова, чије отказивање може да доведе
до урушавања осталог дела кровне конструкције пожарног сектора;
3) врата отпорна према пожару и други слични елементи за затварање отвора у преградним грађевинским конструкцијама за које су дефинисани одређени захтеви у
погледу отпорности;
4) неносећи спољни зид код кога постоји могућност дејства пожара споља;
5) кровни покривач код кога постоји могућност дејства пожара споља.
Класа безбедности од пожара SKb1
Грађевински елементи за које се постављају ниски захтеви:
1) грађевински елементи носеће конструкције крова, уколико отказивање појединих
елемената не доводи до урушавања осталог дела кровне конструкције пожарног сектора.
Разврставање носеће конструкције крова није потребно у случају када је кров пожарно одвојен од преосталог дела пожарног сектора и ако у тако издвојеном простору
крова не постоје додатна пожарна оптерећења.
Разврставање одређених грађевинских елемената у класе безбедности од пожара
(нпр. унутрашњи неносећи преградни зидови унутар пожарног сектора, кровни
покривач објекта који не представља границу пожарног сектора (нпр. кровни панели) и код кога не постоји могућност дејства пожара споља, неносећи спољни зидови
објекта који не представљају границу пожарног сектора и код којих не постоји могућност дејства пожара споља и сл. ) није неопходно у оквиру овог поступка доказивања.
Подаци потребни за прорачун
Члан 33.
За одређивање потребне отпорности према пожару носећих конструкција и конструкција за раздвајање пожарних сектора потребни су следећи подаци:
1) намена појединих делова објекта односно пожарних сектора (нпр. површине производног простора, површине за складиштење, саобраћајне или слободне површине,
споредне просторије и сл. );
2) структура објекта (нпр. граничне конструкције – врста, распоред и конструкција,
број етажа пожарног сектора, димензије и положај пожарног сектора и сл. );
3) пожарно оптерећење у пожарним секторима (висина складиштења робе, маса и
енергетска вредност горивих материјала, својство горења, пожарно оптерећење које
потиче од незаштићених материјала, пожарно оптерећење у затвореним системима и
сл. );
4) величине које утичу на израчунавање еквивалентног трајања пожара (топлотно
пригушење граничних конструкција – својство продирања топлоте, отвори за одвођење топлоте – врста, положај и величина и сл. );
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5) друге величине које су од утицаја на израчунавање прорачунски потребне отпорности према пожару (ватрогасна јединица, стабилни системи за дојаву и гашење пожара и сл. ).
Члан 34.
Прорачунска потребна отпорност према пожару erftF изражена у минутима израчунава се једначином:

при томе је:
tа – еквивалентно трајање пожара изражено у [min];
γ – сигурносна допунска вредност за грађевинске конструкције одређене класе безбедности од пожара SKb3, SKb2 и SKb1;
αL– додатна вредност која узима у обзир ограничавање ширења пожара на основу
техничке заштите од пожара.
Члан 35.
Еквивалентно трајање пожара ta изражено у минутима израчунава се једначином:

при томе је:
qR – прорачунско пожарно оптерећење изражено у [kWh/m2];
c – фактор прерачунавања изражен у [min m2/kWh] добија се из Tабеле 2. Преко овог
фактора узима се у обзир утицај својстава провођења топлоте граничних грађевинских конструкција (зидови, међуспратне конструкције, таванице, стакла);
w – фактор одвођења топлоте као бездимензионална корективна вредност којом се
узима у обзир утицај отворених површина или површина које могу да се отворе на
одвођење топлоте настале у случају пожара. Оцењује се у којој мери то може довести
до растерећења температуре грађевинских конструкција. При томе битне факторе
утицаја представљају ефикасне површине отвора у зидовима и у крову, као и меродавна висина пожарног сектора.
Члан 36.
Код пожарних сектора са више етажа потребно је да се, поред утврђивања еквивалентног трајања пожара у пожарном сектору ta одреди и еквивалентно трајање пожара
ta,Ei за сваку етажу.
За утврђивање еквивалентног трајања пожара ta,Ei посматране етаже је, поред прорачунског пожарног оптерећења qR,i, потребно узети у обзир додатни удео прорачунског
пожарног оптерећења qR,i-1 у низу претпостављеног ширења пожара из етаже i-1 која
се налази испод етаже i:
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при томе је:
ta,Ei – еквивалентно трајање пожара на етажi i изражено у [min];
ci – фактор прерачунавања изражен у [min m2/kWh] који узима у обзир утицај својстава провођења топлоте граничних грађевинских конструкција на етажи i;
wi – фактор одвођења топлоте за етажу i;
qR,i – прорачунско пожарно оптерећење на етажи i изражено у [kWh/m2];
qR,i-1 – прорачунско пожарно оптерећење на етажи i-1 изражено у [kWh/m2];
βV – бездимензиони фактор за сразмерно разматрање прорачунског пожарног оптерећења qR,i-1 на етажи i.
Без даљег доказивања може се узети да је βV= 0,3.
У случају када се добије да je ta,Ei<ta,Ei-1, тада је под условима из члана 37. овог правилника потребно узети ta,Ei = ta,Ei-1.
Члан 37.
Ако се за неку етажу израчуна мање еквивалентно трајање пожара ta,Ei него што је
еквивалентно трајање пожара ta за пожарни сектор, тада ово мање еквивалентно трајање пожара сме да се примени само ако се ради о највишој етажи неког дела објекта.
Ако се за неку етажу израчуна веће еквивалентно трајање пожара ta,Ei него што је
еквивалентно трајање пожара ta за пожарни сектор, тада за етажу изнад важи следеће
правило:
1) ако је збир отвора у таваници ≤ 2% од укупне површине таванице, тада је веће
еквивалентно трајање пожара ta,Ei меродавно само за дотичну етажу;
2) ако је збир отвора у таваници по етажи ≥ 20% од укупне површине таванице, тада
је веће еквивалентно трајање пожара ta,Ei меродавно и за етажу изнад;
3) код отвора у таваници између граничних вредности наведених у тач. 1) и 2) овог
члана, еквивалентно трајање пожара ta,Ei се за етажу изнад израчунава линеарном
интерполацијом;
4) код површина отвора > 20 m2 је за етажу изнад меродавно веће еквивалентно трајање пожара ta,Ei.
Члан 38.
Прорачунско пожарно оптерећење qR изражено у [kWh/m2] одређује се из прорачунског пожарног оптерећења незаштићених материјала (qR,u) и прорачунског пожарног
оптерећења заштићених материјала у затвореним системима (qR,g):

Усваја се да је минимално прорачунско пожарно оптерећење qR = 15 kWh/m2.
Прорачунско пожарно оптерећење qR,u [kWh/m2] незаштићених материјала израчунава се на следећи начин:
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при томе је:
Mi – маса појединачног незаштићеног материјала у [kg];
Hui – енергетска вредност појединачног материјала у [kWh/kg];
mi – фактор сагоревања појединачног горивог материјала;
AB – површина пожарног сектора [m2]
Под незаштићеним материјалима подразумевају се сви гориви системи, погонски
материјали и материјали за складиштење, паковања, као и гориви грађевински материјали грађевинских конструкција укључујући покривке, уколико није другачије
одређено.
Прорачунско пожарно оптерећење qR,g [kWh/m2] заштићених материјала израчунава
се на следећи начин:

при томе је:
Mi – маса појединачног заштићеног материјала у [kg];
Hui – енергетска вредност појединачног материјала у [kWh/kg];
mi – фактор сагоревања појединачног горивог материјала;
AB – површина пожарног сектора [m2];
ψi – комбинована допунска вредност.
Под заштићеним материјалима подразумевају се сви гориви материјали у затвореним системима (нпр. у цевоводима или резервоарима од челичног лима или од других материјала сличних карактеристика).
Приликом прорачуна следећи гориви материјали се не узимају у обзир:
1) материјали који се обрађују или складиште у таквом стању да је при очекиваном
дејству пожара искључено њихово горење (нпр. гориви материјали који су стално у
мокром стању);
2) гориви саставни делови грађевинских конструкција, при чему се помоћу једног
међуслоја или омотача од негоривих грађевинских материјала осигурава да гориви
делови за време које одговара прорачунској потребној отпорности према пожару не
доприносе пожару;
3) грађевински елементи кровне носеће конструкције начињени од горивих грађевинских материјала, који су унутар пожарног сектора ефикасно раздвојени од преосталог дела пожарног сектора међуспратном конструкцијом (таваницом), који је саНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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чињен од негоривих грађевинских материјала димензионисаних најмање за класу
безбедности од пожара SKb3;
4) гасна погонска средства у цевоводима (нпр. од челика или других материјала
сличних пожарних својстава), уколико у осталом делу није прекорачено минимално
прорачунско пожарно оптерећење из става 2. овог члана;
5) електрични каблови и проводници укључујући кабловске уводнице у расклопним
блоковима електричних инсталација који су израђени од негоривих материјала.
Приликом утврђивања површине пожарног сектора AB не урачунавају се површине
слободних отвора и површине отвора са решеткастим и лименим платформама за
које се не димензионише потребна отпорност према пожару. Пожарно оптерећење на
овим површинама, додаје се површини етаже која се налази испод, а која може да се
урачунава.
У случају када се прорачун врши за поједине етаже пожарног сектора са више етажа
тада се уместо површине пожарног сектора AB узима површина одређене етаже АЕi.
Члан 39.
Фактор сагоревања m је додатна вредност којом се множи пожарно оптерећење уз
уважавање пожарних својстава горивих материјала у одговарајућој врсти, облику и
расподели.
Фактор сагоревања m и енергетска вредност појединачног материјала Hui одређују се
за сваки гориви материјал зависно од начина смештаја, густине, висине складиштења
и влажности према Tабели 1. која је одштампана уз овај Правилник и чини његов
саставни део.
Усвајање фактора сагоревања m< 0,2 није дозвољено.
Члан 40.
Преко комбиноване допунске вредности ψi узима се у обзир узајамно дејство незаштићених и заштићених пожарних оптерећења.
Најнеповољније заштићено пожарно оптерећење се оцењује са комбинованом допунском вредности ψi.
Комбинована допунска вредности ψi се поједностављено може усвојити:
1) за резервоар/систем са највећим пожарним оптерећењем ψi = 0,8
2) за све друге резервоаре/системе ψi = 0,55
За течности са тачком паљења >100°C (нпр. хидраулична уља, уља за резање или
подмазивање) које се користе у машинама (нпр. алатним машинама, пресама, моторима, компресорима) и које се при употреби не загревају изнад тачке паљења, при
чему је додатно незаштићено прорачунско пожарно оптерећење qR,u ≤ 45 kWh/m2,
може се усвојити:
1) за резервоар/систем са највећим пожарним оптерећењем ψi = 0,8;
2) за све друге резервоаре/системе ψi = 0.
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Ако је додатно незаштићено прорачунско пожарно оптерећење qR,u> 45 kWh/m2, тада
се усваја ψi = 1.
Члан 41.
Фактор прерачунавања (c) изражен у [min m2/kWh] дат је у Табели 2. у зависности од
групе утицаја граничних грађевинских конструкција.
Табела 2.
ФАКТОР ПРЕРАЧУНАВАЊА (c)
c
[min m2/kWh]

Група утицаја граничних грађевинских конструкцијаа

0,15

I

0,20

II

0,25

III

Граничне грађевинске конструкције се према провођењу топлоте у случају пожара
класификују на следећи начин:
а

Група утицаја I:
Грађевинске конструкције тј. грађевински материјали са великим степеном провођења топлоте као што су: стакло, алуминијум, челик и сл.
Група утицаја II:
Грађевинске конструкције тј. грађевински материјали са средњим степеном провођења топлоте као што су: бетон, лаки бетон са запреминском масом > 1000 kg/m3, као
нпр. силикатна опека, грађевинске конструкције са малтером, грађевинска опека.
Група утицаја III:
Грађевинске конструкције тј. грађевински материјали са малим степеном провођења
топлоте као што су: грађевински материјали са запреминском масом 1. 000 kg/m3,
као нпр. грађевински материјали за изолацију, порозни бетон, дрво, лаке грађевинске плоче, лаки бетон, изолациони малтер, вишеслојне грађевинске конструкције.
Уколико се апсорпционо дејство граничних конструкција при развоју пожара (потпуно развијеном пожару) изгуби услед разарања, може се усвојити c = 0,15.
Члан 42.
Фактор одвођења топлоте w je бездимензионална корективна вредност којом се узима у обзир утицај отворених површина или површина које могу да се отворе ради
одвођења топлоте настале у случају пожара. Оцењује се у којој мери то може довести
до растерећења температуре грађевинских конструкција. При томе битне факторе
утицаја представљају ефикасне површине отвора у зидовима и у крову, као и меродавна висина пожарног сектора.
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Да би се обезбедило довољно улазног ваздуха, потребно је да се предвиде отвори у
доњој половини или макар у доњој етажи посматраног пожарног сектора или посматране етаже. Ови отвори морају да буду укупне површине најмање 6 m2 и да буду
отворени или изведени тако да се приликом ватрогасне интервенције могу лако
отворити.
Фактор одвођења топлоте w може да се израчуна или одреди графички.
Код израчунатих вредности када је w< 0,5 узима се да је w = 0,5.
Фактор одвођења топлоте w посебно зависи од односа површина вертикалних отвора
Av или површина хоризонталних отвора Ah према површини пожарног сектора AB,
или код пожарних сектора са више етажа према површини етаже AEi.
Код пожарних сектора са више етажа потребно је одредити фактор одвођења топлоте
wЕi за сваку етажу, при чему се површине отвора који се односе на површину основе
етаже обрачунавају према члану 44. За обрачунски сектор узима се површина етаже
AEi. Одвођење топлоте преко хоризонталних отвора између етажа утврђује се према
чл. 45. и 46. овог правилника.
Приликом прорачуна узимају се у обзир само меродавне површине хоризонталних
отвора у таваници изнад поједине етаже унутар пожарног сектора. Код површина
отвора на плафонима и крову, које одоздо према горе постају мање, за одређивање Аh
меродавна је најмања површина. Међутим, ако се површине на плафонима и на крову одоздо према горе повећавају, за одређивање Ah меродавна је површина отвора
изнад посматране етаже.
Члан 43.
Површине за одвођење топлоте које се узимају у обзир:
1) површине отвора у крову или зидовима које стално постоје и воде у слободан простор, као и отвори у таваницама етажа у оквиру доказа за етаже са минималном величином појединачног слободног отвора од 1 m2;
2) површине отвора опремљене уређајима за одвођење дима и топлоте који се аутоматски отварају у случају дејства дима или топлоте према SRPS EN 12101-2;
3) површине врата и вентилационих отвора који воде у слободан простор и са спољне
стране могу да се отворе без примене силе, уколико је обезбеђено отварање;
4) површине отвора са стаклом, које се у потпуности или делимично разара у пожару;
5) површине отвора, који су покривени материјалима или затворени и који се у случају пожара разарају у периоду од највише 15 min.
Стакла, чије уништавање се не очекује у случају пожара или не могу да се отворе у
случају пожара (нпр стакло отпорно према пожару, блиндирано стакло, армирано
стакло, сигурносно стакло и сл. ), не смеју се урачунавати као површине за одвођење
топлоте.
Члан 44.
Фактор одвођења топлоте w одређује се из односа вредности аv и аh:
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при томе је:
Av – површина вертикалних отвора у спољним зидовима у [m2];
Ah – површина хоризонталних отвора у крову тј. таваници једне етаже у [m2];
А – површина одговарајућег пожарног сектора (AB, AEi) у [m2].
Уколико нема хоризонталних површина за одвођење топлоте или су мале (ah ≤ 0,005)
а вертикалне површине за одвођење топлоте претежно се налазе у доњој површини
просторије, за Av се узима само:

при томе је:
Av,ob – површина вертикалних отвора у горњој половини спољних зидова у [m2].
Фактор w се израчунава из:

при томе је:
wо – фактор којима се узимају у обзир хоризонталне и вертикалне површине за одвођење топлоте и одређује се из графика Слика 1.
αw – фактор којим се узима у обзир средња висина h одређеног пожарног сектора;
h – просечна унутрашња висина одређеног пожарног сектора, односно унутрашња
висина етаже у [m];
Фактор αw одређује се рачунски преко формуле или из графика Слика 2:

Код утврђивања вредности wо и αw из графика са Слике 1. и Слике 2. дозвољена је
интерполација.
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Вишеетажни пожарни сектори са отворима < 20% на таваницама и на крову
Члан 45.
Површине за одвођење топлоте код вишеетажних пожарних сектора су површине
предвиђене за отварање. Овај услов је испуњен без посебног доказа за површине за
одвођење топлоте дате у члану 43. став 1. тач. 1) и 2) овог правилника.
С обзиром на то да се одвођење топлоте у таквим просторијама врши конвекцијом,
потребно је, поред површина за одвођење топлоте, обезбедити и отворе за довод свежег ваздуха у доњем делу простора, независно од одвода топлоте.
Код пожарних сектора са више етажа отвори у таваницама могу да се урачунају као
хоризонтални отвори за одвођење топлоте за поједине етаже ако су у свим таваницама једнаке величине и постављени у лежећем положају један изнад другог и ако на
крову постоје најмање два велика отвора једнаке величине.
Изузетно од става 3. овог члана, могу да се урачунају и отвори који нису постављени
један изнад другог, односно који су постављени померено, уколико су исти равномерно распоређени изнад таваница и у зони крова. Равномерно распоређеним отворима сматрају се отвори постављени на начин којим се обезбеђује да постоји најмање
један отвор на 400 m2 у површинама које леже једна изнад друге.
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Ако на свим етажама постоје једнаке висине етажа или ако више етаже имају већу
висину, тада фактор одвођења топлоте треба одредити према једначини из члана 44.
овог правилника.
Ако је висина hi+1 равни изнад i + 1 једнака половини висине hi посматране равни
(hi+1= 0,5 hi), тада фактор одвођења топлоте wi посматране равни треба повећати за
25%. Код вредности 0,5 <hi+1/hi< 1,0 може да се интерполише.
Ако не постоје равномерно распоређени отвори тада се, приликом одређивања фактора одвођења топлоте, меродавна површина хоризонталних отвора умањује са 0,8,
односно у прорачун узимају као меродавне површине отвора Avi и 0,8. Ahi које морају
бити у релацији са површином етаже AEi.
Вишеетажни пожарни сектори са отворима ≥ 20% у таваницама и на крову који се
налазе непосредно један изнад другог
Члан 46.
Као меродавна висина за одређивање фактора αw према члану 44. овог правилника
може се узети растојање између пода поједине етаже и доње ивице крова.
Код пожарних сектора код којих међуспратне конструкције немају класификовану
отпорност према пожару, не врши се прорачун за поједину етажу већ се врши прорачун као за једноетажни пожарни сектор, при чему се пожарно оптерећење и површина отвора на крову посматрају у односу на површину основе пожарног сектора. Висина пожарног сектора у том случају одговара растојању између површине основе и
крова.
Члан 47.
Сигурносна допунска вредност γ одређује се из Табеле 3. у зависности од класе безбедности од пожара SKb3, SKb2 и SKb1 грађевинске конструкције и одговарајућих
површина.
Допунска вредност за друге површине, осим оних наведених у Табели 3., може се добити линеарном интерполацијом.
Табела 3.
СИГУРНОСНА ДОПУНСКА ВРЕДНОСТ (γ)
1

2

3

4

5

6

7

Површина пожарног сек- Објекат са једном ета- Пожарни сектори са више
жом
етажа
тора
[m2]

SKb3

SKb2

SKb1

SKb3

SKb2

SKb1

≤ 2. 500

1,00

0,60

0,50

1. 25

0. 90

0,50

5. 000

1,05

0,60

0,50

1,35

1,00

0,60

10. 000

1,10

0,70

0,50

1,45

1,10

0,70
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20. 000

1,20

0,80

0,50

1,55

1,20

0,80

30. 000

1,25

0,90

0,50

1,60

1,25

0,90

60. 000

1,35

1,00

0,55

-

-

-

120. 000

1,50

1,10

0,60

-

-

-

Члан 48.
Додатна вредност αL узима у обзир ограничавање ширења пожара у пожарном сектору на основу инфраструктуре у погледу техничке заштите од пожара, као нпр. ватрогасне јединице, аутоматских стабилних система за дојаву и гашење пожара.
Додатна вредност добија се према Табели 4. као производ бројева из колона 1, 2 и 3.
Уколико за колоне 1 до 3 не постоје мере које могу да се урачунавају, узима се вредност 1,0.
Табела 4.
ДОДАТНА ВРЕДНОСТ (αL)
Ватрогасна јединица
1

Системи заштите од пожара
2

3

Утицај
стабилних Утицај
стабилних
Број ватрога- Утицај ватрогасистема
за
дојаву
посистем
за
гашење
посаца а
сне јединице
жара
жара
Нумеричке вредности фактора утицаја
13

0,90

17

0,85

21

0,80

25

0,70

33

0,60

аБрој

0,90

0,60

ватрогасаца мора бити равномерно распоређен по сменама

Ако је укупна оцена мера из Табеле 4. αL ≤ 0,85, тада корективна вредност αL може да
се смањи на:
1) 80% при qR ≤ 45 kWh/m2;
2) 90% при qR ≤ 100 kWh/m2.
Класификација прорачунске потребне отпорности на пожар
Члан 49.
Прорачунска потребна отпорност према пожару erftF класификује се према називној
потребној отпорности на пожар на следећи начин:
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1) 0 <erftF ≤ 15 min без захтева за отпорност према пожару;
2) 15 <erftF ≤ 30 min мала отпорност према пожару – класа отпорности 30 min;
3) 30 <erftF ≤ 60 min већа отпорност према пожару – класа отпорности 60 min;
4) 60 <erftF ≤ 90 min велика отпорност на пожар – класа отпорности 90 min.
Отпорност према пожару елемената конструкције према класама безбедности од пожара мора одговарати најмање прорачунски потребној отпорности према пожару
која не може бити већа од 90 min.
Ако се из прорачуна за класу безбедности од пожара SKb3, добије прорачунска
потребна отпорност према пожару већа од 90 min, тада се поступак прорачуна понавља са коригованим подацима потребним за прорачун из члана 33. овог правилника.
Члан 50.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-11977/17-3
У Београду, 28. децембра 2017. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
Табела 1.
КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОРИВИХ МАТЕРИЈАЛА

Број

Врста материјала и начин складиштење

Густина
складиштења

m–
фактор

[%]

Топлотна
моћ
Hc
[kWh/kg]

1. ДРВО И МАТЕРИЈАЛИ НА БАЗИ ДРВЕТА
1. 1
1. 1.
1

Четинарско дрво
даске/плоче

50

1,0

70

0,8

4,8

1. 1.
2

греда 40 mm x 40 mm

50

1,0

4,8

1. 1.

греда 100 mm x 100 mm

50

0,7

4,8
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3

1. 1.
4

1. 1.
5

греда 200 mm x 200 mm
(густо сложене)

греда 500 mm x 500 mm
(густо сложене)

1. 1.
6

округло дрво (без коре)

1. 1.
7

дрвена вуна, пресована у појединачне
лопту

1. 2
1. 3

пречника 150–300 mm

Иверице, осб плоче и сл., наслагане
једна на другу

90

0,5

50

0,3

95

0,2

50

0,2

98

0,2

50

0,7

4,8

8

1,0

4,8

60

0,2

99

0,2

4,8

4,8

4,8

Шперплоче

1. 3.
1

хоризонталне густо слагане

-

0,2

4,8

1. 3.
2

хоризонталне густо слагане на дрвеним
палетама

-

0,8

4,8

1. 4

Мали намештај од материјала на бази
дрвета, неупакован

15

1,2

4,8

1. 5

Корпе

10

1,5

4,8

100

0,2

-

100

0,5

-

75

0,2

-

2. ПАПИР, КАРТОН
2. 1.

Папир за писање и штампу

2. 1.
1

папир великог формата у „пакету” на
дрвеним палетама

папир великог формата, вертикално и
2. 1.
хоризонтално сложене које засебно стоје
2
на поду
2. 1.

у уским ролнама, вертикално и хоризон-
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3
2. 1.
4
2. 2

тално сложене на дрвеним палетама
књиге (регал)

100

-

4,2

Картон (обојен или необојен)

2. 2.
1

исечен, сложен на дрвеним палетама

100

0,2

-

2. 2.
2

у уским ролнама, вертикално и хоризонтално сложене на дрвеним палетама

75

0,2

4,2

2. 2.
3

несабијен, хоризонтално сложен, укључујући валовит картон

20

0,4

4,2

2. 2.
4

контејнер, празан, сложен један на други

6

1,8

4,2

2. 3

Стари и коришћен папир

2. 3.
1

укључујући картон пресован у балама

-

0,2

-

2. 3.
2

стари папир, слободан, несабијен

3

2,0

-

2. 4

Санитарни креп папир

2. 4.
1

у ролни, у џаку

95

1,9

-

2. 4.
2

у великим ролнама

80

1,3

3,7

3. ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ
3. 1

Отпадни материјал

3. 1.
1

пресовано у бале од памучних, полиамидних и полиакрилнитрилних влакакана

-

0,8

-

3. 1.
2

сунђер за чишћење, натопљен са уљем, у
отвореном лименом контејнеру

10

0,7

-

3. 1.
3

одећа од свих врста влакана, висећи

10-30

0,7

-

-

0,4

4,3

3. 2
3. 2.
1

Памук
Тканина
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3. 2.
2

влакна пресована у балама

3. 3

Полиакрилнитрилна влакна пресована у
балама

3. 3.
1

-

0,2

4,3

влакна, мешавина полиамидних влакана, вуна као и памук

-

0,8

8,2

3. 3.
2

влакна, модификована са 35% винилхлоридом

-

0,2

6,6

3. 4

Полиамидна влакна пресована у балама

-

1,1

7,9

3. 5

Овчија вуна

3. 5.
1

пресована у балама

-

0,2

5,8

3. 5.
2

Растресита

10

0,8

5,8

3. 6

Теписи (подне облоге)

3. 6.
1

од филца, од свих врста влакана, хоризонатално густо сложено на дрвеним
палетама

-

1,1

-

3. 6.
2

од филца, свих врста влакана, хоризонатално густо слагани

-

0,2

6,0

3. 6.
3

сировина без поставе, хоризонатално
ретко слагана

-

1,5

6,0

4. СИНТЕТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
4. 1

Епокси смоле, без ојачања, у течном
стању

80

0,6

9,1

4. 2

Мерни уређаји и инструменти од етилен-пропилен-диен (минерални део
20%), ускладиштен у картонским кутијама

30–90

0,4

-

4. 3

Фенолна смола

4. 3.
1

табле стаклене минералне вуне

100

0,7

6,0

4. 4

Полиамид

4. 4.

рол фолија

30

1,4

8,1
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1
4. 5
4. 5.
1
4. 6

Поликарбодимид
тврда пена густине 16,8 kg/m3

100

0,2

8,6

Полиестерска смола – незасићена

4. 6.
1

такнозидни производи (цеви, профили,
лајсне и сл. ) ојачани стакленим влакнима, који нису густо сложени

5–25

1,1

5,3

4. 6.
2

такнозидни производи (цеви, профили,
лајсне и сл. ) ојачани стакленим влакнима, густо сложени

90

0,9

5,3

4. 6.
3

такнозидни производи (цеви, профили,
лајсне и сл. ) ојачани стакленим влакнима, са топлотном изолацијом од пенастих материјала

5–10

1,1

-

4. 7

Полиолефин

4. 7.
1

полиетилен – гранулат у џаковима

-

0,8

12,2

4. 7.
2

полиетилен – контејнер унутра је незапаљив садржај или делови сложени једно на друго или просуто

10

0,8

12,2

4. 7.
3

полиетилен – рол фолија

30

1,1

12,2

4. 7.
4

полипропилен – делови у картонским
кутијама

15

0,8

-

4. 7.
5

полипропилен – гранулат у џаковима,
густо

-

1,2

12,8

4. 7.
6

полипропилен – гранулат у џаковима,
на дрвеним палетама

80

1,3

-

4. 7.
7

полипропилен – цеви

10

0,8

12,2

4. 7.
8

полипропилен – кополимер у картонским кутијама

30-90

1,1

-

4. 8

Полистирен

4. 8.

АБС – делови у картонским кутијама

10

0,9

-
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1
4. 8. танке лајсне, пенасти полистирен у
10
2
отвореном контејнеру

2,1

11,0

4. 8.
ПС-тврда пена (густина 20 kg/m2)
3

100

0,4

11,0

4. 8.
ПС-тврда пена (густина 23 kg/m2)
4

100

0,9

11,0

100

0,3

6,7

4. 9. ПУР-мека пена (густина 36 kg/m2) у жи90
2
чаним корпама

1,2

6,4

ПУР-мека пена (густина 36 kg/m2) у
4. 9.
склопу са дрвеном конструкцијом (тапа- 50
3
циран намештај)

1,4

-

0,4

5,0

4. 9.

Полиуретан

4. 9.
ПУР-тврда пена (густина 36 kg/m2)
1

4.
10.

Поливинилхлорид-ПВЦ

4.
10. 1

ПВЦ-У – делови у жичаним корпама

4.
10. 2

ПВЦ-У – делови у картонским кутијама
30-90
(тврди папир)

0,4

-

4.
10. 3

ПВЦ-У – цеви на дрвеним палетама,
10
хоризонтално сложене

0,4

-

4.
10. 4

ПВЦ-У – цеви, хоризонтално сложене

10

0,2

5,0

4.
10. 5

ПВЦ-П – делови у жичаним корпама

10

0,7

5,0

4. 11

Полиметилметакрилат

100

-

6,9

0,3

5,8

0,2

8,1

30

5. ЧВРСТА ГОРИВА
5. 1

Брикети од мрког угља, насути или сло50
жени

5. 2

Кокс

5. 2.
меко насути
1

60
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5. 2. у склопу са дрветом (делови дрвета
60
2
35%), меко насути

0,2

-

6. ЗАПАЉИВИ ФЛУИДИ УСКЛАДИШТЕНИ У БУРАДИМА НА ТЕМПЕРАТУРИ
ИСПОД ТАЧКЕ КЉУЧАЊА,mФАКТОР САГОРЕВАЊА ДЕФИНИСАН СА ОГРАНИЧЕНИМ ДОВОДОМ ВАЗДУХА
6. 1

Ацетон

100

-

8,0

6. 2

Бензин

100

0,7

11,9

6. 3

Бензол

100

-

11,1

6. 4

Хлорбензол

100

0,5

11,2

6. 5

Циклохексан

100

0,6

12,1

6. 6

Дизел, лако уље за ложење

100

0,7

11,7

6. 7

Диметилформамид

100

1,8

6,1

6. 8

Петролеј

100

-

11,6

6. 9

Етилалкохол – етанол

100

-

7,5

6. 10

Гликол

100

1,9

4,6

6. 11

Изопропилалкохол – изопропанол

100

1,1

7,5

6. 12

Керозин

100

-

12,0

6. 13

Моторно и машинско уље

100

0,6

9,8

6. 14

Метанол

100

1,0

5,4

6. 15

Нитро разређивач

100

1,0

7,5

6. 16

Нафта

100

-

12,1

6. 17

Бензин за чишћење

100

-

11,9

6. 18

Тешко уље за ложење

100

0,7

11,4

6. 19

Силикон

100

0,2

8,9

6. 20 Терпентин

100

0,6

11,5

6. 21

Толуол

-

-

11,3

6. 22

Ксилол

-

-

-

100

0,2

12,2

7. ГУМА И БИТУМЕНИ
7. 1

Гума

7. 1. вучне гумене траке у слојевима
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1
7. 1.
самолепљива трака за дихтовање
2

20

0,8

5,8

7. 1. гуме за возила од каучука, ретко распо10
3
ређене

0,4

12,2

7. 1. гуме за возила од каучука на дрвеним
10
4
палетама

0,6

-

7. 2

Битумени

7. 2.
блокови битумена
1

100

0,6

9,8

7. 2.
кровне мембране
2

60

0,5

8,0

1,0

-

0,2

9,0

1,6

-

0,2

-

0,5

5,0 а

8. ХРАНА
8. 1

Ражано брашно у малим папирним џаковима, густо сложено

8. 2

Маст за храну

8. 2.
маргарин са најмање 15% воде
1

10

8. 2. маргарин са најмање 15% воде ускла40–60
2
диштен на дрвеним палетама
8. 3

Шећер у малим папирним џаковима,
густо сложено

9. ЕЛЕКТРО ПРОИЗВОДИ
9. 1

Каблови са ПВЦ изолацијом – каблов30–90
ски снопови на металним носачима

10. ОСТАЛО
10. 1

Радне ципеле са кожом и полуретан100
ским ђоновима, у картонском паковању

0,9

-

10. 2

Кречни амонијум нитрат у полие90
старским врећама, густо наслагане

0,2

0,6

10. 3

Кречни амонијум нитрат у полиестарским врећама, густо наслагане на 80
дрвеним палетама

1,2

-

10. 4

Кожа, сложена

1,2

5,3

5–15
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10. 5

Маст у отвореном контејнеру

100

0,5

11,5

10. 6

Аудиокасете и дискете

10.
6. 1

нефиксиране, лагано грубо сложене

80

1,6

-

10.
6. 2

поликарбонат-кућиште и полиестарске
80
траке, није густо наслагано

0,4

-

10.
6. 3

поликарбонат-кућиште и полиестарске
100
траке у картонској кутији

0,2

-

10. 7

Дисперзивне боје у пластичним кантама
80
на дрвеним палетама

0,05

-

а

Односи се само на гориве компоненте

НАПОМЕНА: Табела преузета из DIN 18230-3
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28. Правилник о начину спровођења стручне обуке и полагања
испита припадника добровољних ватрогасних јединица
Службени гласник Републике Србије, број 83/2020
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин спровођења стручне обуке и полагања испита
припадника добровољних ватрогасних јединица.
Члан 2.
Стручну обуку припадника добровољних ватрогасних јединица (у даљем тексту: припадник) организује Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Криминалистичко-полицијским универзитетом.
Члан 3.
Стручна обука припадника спроводи се кроз стручно оспособљавање и стручно усавршавање.
Стручно оспособљавање
Члан 4.
Стручно оспособљавање има за циљ оспособљавање припадника за законито и ефикасно обављање послова и задатака добровољних ватрогасних јединица.
Трајање, структура, програмски садржај и динамика стручног оспособљавања одређују се Програмом стручног оспособљавања припадника добровољних ватрогасних јединица.
Стручно усавршавање
Члан 5.
Стручно усавршавање припадника представља континуирано унапређивање и развијање стечених као и усвајање нових знања, вештина и ставова, који су проистекли из
праксе, научно истраживачког рада или нових нормативних уређења одређених
области, с циљем законитог, ефикасног и безбедног обављања поверених задатака.
Пријава за похађање стручне обуке припадника
Члан 6.
Пријаву за похађање стручне обуке за припаднике, кандидат подноси преко ватрогасног савеза по месту пребивалишта, који пријаву доставља организационој јединици
Министарства надлежној за послове управљања ванредним ситуацијама, по месту
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пребивалишта, која пријаве прослеђује организационој јединици Министарства надлежној за послове управљања људским ресурсима.
Пријава за похађање обуке за припадника добровољних ватрогасних јединица (Образац 1. ) одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз пријаву кандидат прилаже:
1) потврду да је члан добровољног ватрогасног друштва;
2) доказ о уплати накнаде за пријаву на стручну обуку;
3) уверење о здравственој способности за извршавање задатака добровољних
ватрогасних јединица.
Извођачи обуке
Члан 7.
Стручна обука спроводи се путем предавања и вежби по утврђеном програму, а изводи се теоретски и практично.
Извођачи стручне обуке могу бити лица која имају најмање пет година радног искуства из предметне области.
Услови за полагање испита
Члан 8.
Полагању испита за припадника може приступити кандидат који је похађаo и поседује потврду о завршеној стручној обуци за припадника добровољних ватрогасних јединица, коју издаје организациона јединица Министарства надлежнa за послове
управљања људским ресурсима.
Полагање испита
Члан 9.
Испит се полаже најкасније у року од 90 дана од дана завршетка стручне обуке.
Члан 10.
Испит се полаже пред Комисијом за полагање испита за припаднике добровољних
ватрогасних јединица (у даљем тексту: Комисија).
Комисију решењем образује министар унутрашњих послова.
Комисију чине: председник Комисије, заменик председника Комисије и три члана, од
којих је један представник организационе јединице Министарства надлежне за
послове управљања ванредним ситуацијама, један представник организационе једи-
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нице Министарства надлежне за послове управљања људским ресурсима и један
представник Ватрогасног савеза Србије.
Чланови Комисије морају имати стечено високо образовање и најмање пет година
искуства на пословима заштите од пожара или ангажовања у добровољном ватрогаству.
Члан 11.
Пријаву за полагање испита за припадника, кандидат подноси преко ватрогасног
савеза по месту пребивалишта, који пријаву доставља организационој јединици Министарства надлежнoj за послове управљања ванредним ситуацијама, по месту пребивалишта, која пријаве прослеђује организационој јединици надлежној за послове
управљања људским ресурсима.
Пријава за полагање испита за припадника добровољних ватрогасних јединица
(Образац 2. ) одштампана је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Уз пријаву кандидат прилаже доказ о уплати накнаде за полагања испита за припадника добровољних ватрогасних јединица.
Ток испита
Члан 12.
Пре почетка полагања испита Комисија утврђује идентитет кандидата увидом у јавну
исправу са фотографијом.
Испиту присуствују председник или заменик председника и чланови Комисије.
Начин полагања испита
Члан 13.
Испит се састоји од усменог дела испита и практичног дела испита.
Усмени део испита полаже се извлачењем комбинације од два питања из програмског садржаја за теоријску обуку.
Кандидат стиче право да полаже практични део испита ако је успешно положио
усмени део испита.
Практични део испита полаже се кроз унапред припремљену студију случаја.
Комбинације са питањима из става 2. овог члана и студије случаја из став 4. овог члана усваја Комисија, на предлог организационе јединице Министарства надлежнe за
послове управљања ванредним ситуацијама и организационе јединице надлежне за
послове управљања људским ресурсима.
Кандидат ће на усменом и практичном делу испита бити оцењиван описно, оценом
„положио” или „није положио”.
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Сматра се да је кандидат са успехом положио испит ако је и на усменом и на практичном делу испита оцењен оценом „положио”.
Одлагање испита
Члан 14.
На захтев кандидата, председник Комисије, или заменик председника Комисије може одложити полагање испита, ако је кандидат због болести или других оправданих
разлога спречен да полаже испит.
Поправни испит
Члан 15.
Кандидат који не покаже потребан ниво знања и вештина и добије оцену „није положио” има право да полаже поправни испит, у року који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана, рачунајући од дана полагања испита.
Кандидат који није положио поправни испит, право на поновни излазак на испит
стиче поновним похађањем обуке.
Уверење о положеном испиту
Члан 16.
Кандидату који положи испит за припадника добровољне ватрогасне јединице, Министарство издаје Уверење о положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне јединице (Образац 3. ) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 954/20-7
У Београду, 8. јуна 2020. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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29. Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
Службени гласник Републике Србије, број 3 од 12. јануара 2018.
I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се технички нормативи за пројектовање, извођење,
употребу, контролисање и одржавање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара водом.
Овим правилником утврђују се обавезни елементи прорачуна и захтеви за изворе,
капацитет, количину воде, укупну количину воде и притисак воде у инсталацији
спољне хидрантске мреже за гашење пожара насељених места као и у инсталацији
спољне и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара објеката.
Када су посебни захтеви за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара – утврђени посебним правилницима, примењиваће се одредбе тих правилника, а у свему
осталом примењиваће се захтеви утврђени овим правилником.
Одредбе овог правилника не односе се на стабилне системе за гашење пожара.
Члан 2.
Термини и појмови употребљени у овом правилнику имају следећа значења:
1) инсталација хидрантске мреже за гашење пожара је водоводна мрежа која се састоји од објеката, цевовода, опреме и уређаја којима се вода за гашење на сигуран начин
доводи од поузданог извора воде до објеката и простора штићених инсталацијом
хидрантске мреже, а на коју се уграђују хидрантски прикључци за гашење пожара;
2) цевовод инсталације хидрантске мреже (у даљем тексту: цевовод) је стабилно положени цевовод са цевним затварачима и прикључцима за гашење пожара;
3) хидрантски прикључак за гашење пожара за спољну уградњу (у даљем тексту:
спољни хидрант) је посебна врста прикључка у складу са стандардима SRPS EN 14384
и SRPS EN 14339, који се користи за непосредно гашење пожара, или се на њега прикључују преносне ватрогасне пумпе односно ватрогасна возила са уграђеним пумпама;
4) хидрантски прикључак за гашење пожара за унутрашњу уградњу (у даљем тексту:
унутрашњи хидрант) је посебна врста прикључка у складу са стандардима SRPS EN
671-1 и SRPS ЕN 671-2, који се користи за непосредно гашење пожара;
5) јавна водоводна мрежа је водоводна мрежа насељеног места у надлежности јавног
предузећа која обухвата објекте изворишта воде, прераде воде, резервоаре, пумпне
станице, магистралне цевоводе и дистрибутивну мрежу са спољним хидрантима и све
друге цевоводе са спољним хидрантима до места прикључења потрошача;
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6) локална водоводна мрежа је водоводна мрежа комплекса у власништву привредног субјекта или другог правног или физичког лица, која има сопствене изворе воде
(резервоаре, бунаре, водозахвате из реке, језера, канала и сл. ), пумпну станицу,
интерни цевовод са спољним хидрантима, са које се напаја инсталација спољне и унутрашње хидрантске мреже свих објеката у комплексу;
7) рачунски број пожара је број пожара који могу настати у току три узастопна часа на
подручју насељеног места за које се димензионише инсталација хидрантске мреже
као саставни део јавне водоводне мреже;
8) станица за захватање воде (у даљем тексту: станица) је објекат изграђен поред реке
или акумулације воде (језеро, канал, базен, бунар и др. ) намењен за трајан смештај
опреме и уређаја за стално напајање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара водом;
9) привремена станица за захватање воде (у даљем тексту: привремена станица) је
уређено место поред реке или акумулације воде (језеро, канал, базен, бунар и др. )
намењено за привремено постављање ватрогасних возила са уграђеном пумпом за
захватање воде као и друге опреме и уређаја за потребе гашења пожара;
10) инсталација спољне хидрантске мреже (у даљем тексту: спољна хидрантска мрежа) је део инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и представља скуп грађевинских објеката, опреме и уређаја, којима се вода од извора за снабдевање водом
допрема цевоводима до спољних хидраната за гашење пожара укључујући и саме
хидранте;
11) инсталација унутрашње хидрантске мреже (у даљем тексту: унутрашња хидрантска мрежа) је део инсталације хидрантске мреже за гашење пожара и представља
скуп опреме и уређаја у објекту, којима се вода цевоводима допрема до унутрашњих
хидраната за гашење пожара укључујући и саме хидранте. Изузетно, уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи може бити смештен у посебном слободностојећем објекту, и у том случају такође представља део инсталације унутрашње
хидрантске мреже;
12) непосредно гашење пожара је гашење пожара употребом спољног или унутрашњег хидранта, ватрогасног црева и млазнице без употребе преносне, превозне или
пумпе на ватрогасном возилу;
13) резервни извор за снабдевање електричном енергијом инсталације хидрантске
мреже је уређај који аутоматски ступа у рад или се укључује ручно у случају када
нестане електричне енергије у примарном извору са кога се напајају опрема и уређаји
инсталације хидрантске мреже;
14) висина објекта је висинска разлика између коте коловоза уз објекат или платоа
намењеног за ватрогасно возило са којег се врши ватрогасна интервенција у случају
пожара у објекту и коте пода највише етаже на којој бораве људи;
15) суви вод инсталације хидрантске мреже је цевовод који у нормалним условима
није испуњен водом (због опасности од замрзавања и др. ), а који се у случају пожара
испуњава водом после даљинског отварања одговарајућег цевног затварача;
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16) поуздан извор инсталације хидрантске мреже (у даљем тексту: поуздан извор) је
извор који може у складу са овим правилником да обезбеди количину, укупну количину и притисак воде таквог квалитета да се може употребити за гашење пожара;
17) количина воде за гашење пожара (у даљем тексту: количина воде) је количина
воде у јединици времена потребна да се гаси пожар употребом хидрантске инсталације за гашење пожара;
18) укупна количина воде за гашење пожара је количина воде која је потребна за гашење пожара употребом инсталације спољне и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара у трајању најмање 120 min. Изузетно у случају када се са истог извора
воде напајају и други системи за гашење пожара, тада се укупна количина воде
потребна за гашење пожара утврђује као збир укупне количине воде за гашење пожара употребом инсталације хидрантске мреже у трајању најмање 120 min и укупне
количине воде за потребе других система за гашење пожара у трајању предвиђеном
за те системе;
19) насељено место јесте изграђени, функционално обједињени простор на коме су
обезбеђени услови за живот и рад људи и задовољавање заједничких потреба становника;
20) уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи је аутоматски уређај који
се састоји од уређаја за управљање, пумпи и извршних елемената, а који је намењен
да подиже притисак воде у хидрантској мрежи;
21) специфично пожарно оптерећење је пожарно оптерећење које се одређује у складу
са SRPS U. Ј1. 030 и може бити ниско, средње и високо пожарно оптерећење.
Члан 3.
Унутрашњом хидрантском мрежом за гашење пожара морају се штитити:
1) објекти и простори за које се то захтева посебним прописима;
2) објекти и простори за које је се то захтева локацијским условима који се прибављају у поступку изградње објеката;
3) објекти који су разврстани у категорију технолошког процеса према угрожености
од пожара К1 до К5 и K1E према члану 11. став 2. овог правилника;
4) стална места за заваривање и резање која су дефинисана посебним прописом, а
налазе се у објекту.
Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, унутрашњом хидрантском мрежом за гашење пожара не морају се штитити:
1) стамбени објекат, ламела, која има висину ≤12 m;
2) пословни или јавни објекат површине ≤150 m², специфичног пожарног оптерећења ≤360 МЈ/m² и чија је конструкција најмање средњег степена отпорности према
пожару, ако посебним прописом није другачије одређено;
3) пословни простори на нивоу околног терена укупне површина ≤150 m² и појединачног специфичног пожарног оптерећења ≤360 МЈ/m² у које се улази са спољне
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стране, када су у саставу пословног, јавног или стамбеног објекта чија је конструкција
најмање средњег степена отпорности, ако посебним прописом није другачије одређено и ако се пожари у таквим просторијама могу гасити употребом спољне хидрантске
мреже;
4) складишни објекат који има најмање средњи степен отпорности према пожару,
површину ≤150 m² и специфично пожарно оптерећење ≤360 МЈ/m², ако посебним
прописом није другачије одређено;
5) индустријски објекат који има површину ≤150 m² и прорачунско пожарно оптерећење ≤100 kWh/m² утврђено посебним прописом;
6) гараже регулисане посебним прописом чија је површина ≤150 m².
Унутрашња хидрантска мрежа се не сме поставити у производним погонима и складиштима у којима коришћење воде може створити запаљив гас и изазвати експлозију, пожар и ширење пожара.
Унутрашњом хидрантском мрежом за гашење пожара не морају се штитити објекти
који се не могу разврстати у категорију технолошког процеса према угрожености од
пожара К1 до К5 и К1Е према члану 11. став 2. овог правилника ако то посебним прописом није другачије уређено.
Члан 4.
Спољашњом хидрантском мрежом за гашење пожара морају се штитити:
1) објекти и простори за које се то захтева посебним прописима;
2) објекти и простори за које се то захтева локацијским условима који се прибављају у
поступку изградње објеката или када је то захтевано кроз планске документе;
3) објекти који су разврстани у категорију технолошког процеса према угрожености
од пожара К1 до К5 и K1E према члану 11. став 2;
4) насељена места у којима постоји јавна водоводна мрежа.
Спољашњом хидрантском мрежом за гашење пожара не морају се штитити објекти
који се не могу разврстати у категорију технолошког процеса према угрожености од
пожара К1 до К5 и К1Е према члану 11. став 2. ако то посебним прописом није другачије уређено.
II. ПОУЗДАНИ ИЗВОРИ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ
ВОДОМ И ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА ВОДЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Члан 5.
За снабдевање инсталације хидрантске мреже водом може се користити само она јавна или локална водоводна мрежа која има поуздане изворе.
Параметри поузданих извора јавне водоводне мреже из става 1. овог члана документују се условима за пројектовање и прикључење, које издаје ималац јавних овлашће-
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ња и који садрже податке о пречнику цевовода, минималном притиску и расположивој количини воде на месту прикључења.
Параметри поузданих извора локалне водоводне мреже документују се у зависности
од усвојеног извора снабдевања водом (нпр. елаборат о издашности бунара, карактеристике пројектованог резервоара са пумпном станицом и сл. ).
Услови из ст. 2. и 3. овог члана представљају основу за пројектовање инсталације
хидрантске мреже.
Члан 6.
Када је за поуздан извор за снабдевање инсталације хидрантске мреже водом употребљена јавна водоводна мрежа може се извршити раздвајање хидрантске инсталације и инсталације воде за пиће преко засебних водомера.
Када је за поуздан извор за снабдевање инсталације хидрантске мреже водом употребљена и подземна вода из копаних или бушених бунара, прилив воде у бунар мора
се доказати пробним црпљењем воде у најнеповољније време после сушног периода.
Ако се потребна количина воде не може обезбедити из једног или више бунара из
става 2. овог члана, тада је потребна изградња резервоара.
Када се за црпљење воде (из бунара или базена, резервоара и сл. ) користи пумпа oна
се уграђује према упутству произвођача пумпе, тако да се не угрозе вредности дате од
стране произвођача. У погледу сигурности рада система потребно је обезбедити резервну пумпу.
Када се за складиштење воде користе резервоари или други слични објекти они се
морају заштити од замрзавања.
Члан 7.
Прилазни путеви станици и привременој станици, платои у саставу станице и привремене станице, који су намењени за ватрогасна возила и ватрогасне пумпе морају
имати потребну носивост и морају бити изведени тако да је увек могуће захватање
воде, без обзира на ниво воде, метеоролошке услове и сл. и морају бити обележени и
означени.
Станица за захватање воде мора имати најмање две пумпе, односно радну и резервну.
Члан 8.
Станица се израђује на основу хидролошких података узетих за период од најмање 15
година.
Свака станица јавне водоводне мреже насељеног места са више од 2000 становника
мора имати резервни извор за снабдевање електричном енергијом.
Члан 9.
Инсталација спољне хидрантске мреже са спољним хидрантима мора бити изведена
тако да се онемогући замрзавање воде, што се постиже укопавањем цевовода у земљу
на дубини минимум 0,80 m мерено од коте терена до коте врха цеви, или на други
адекватан начин.
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Члан 10.
Јавна водоводна мрежа насељеног места се мора предвидети и за гашење пожара, а
потребна количина воде за гашења пожара одређује се према броју становника у зависности од рачунског броја истовремених пожара из Tабеле 1.
Табела 1.
Број становника

Рачунски број истовремених пожара

Најмања количина воде по једном
пожару, без обзира на отпорност
објекта према пожару [l/s]

до 5

1

10

6 до 10

1

15

11 до 25

2

20

26 до 50

2

25

51 до 100

2

35

101 до 200

3

40

201 до 300

3

45

301 до 400

3

50

401 до 500

3

55

501 до 600

3

60

601 до 700

3

65

701 до 800

3

70

801 до 1000

3

80

1001 до 2000

4

90

[10³]

Ако је насеље подељено у зоне према изворима за напајање водом за гашење пожара
који нису међу собом повезани, рачунски број истовремених пожара и количина воде
за гашење пожара одређују се према броју становника који припадају одговарајућој
зони.
Члан 11.
Количина воде у инсталацији спољне и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара једног објекта који се штити зависи од:
1) степена отпорности конструкције објекта према пожару;
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2) категорије технолошког процеса према угрожености од пожара у коју се сврстава
тај објекат (К1 до К5 и К1Е);
3) запремине објекта.
Симболи за категорију технолошког процеса према угрожености од пожара дати у
Табели 2. имају следећа значења:
К1 – погони за производњу или прераду запаљивих гасова, запаљивих течности категорије 1 и категорије 2 и горивих прашкастих материја, производни погони у којима
постоји присуство трајних или примарних извора опасности, производни погони у
којима експлозивна смеша у нормалном раду може прећи вредност од 10% ДГЕ, производни погони експлозивних материја, производни погони за прераду и обраду материја у којима се развијају запаљиви гасови, запаљиве течности, фине прашине (пудери) са температуром тињања до 350 ºС или температуром паљења до 450 ºС, погони за производњу вискозних влакана, екстракцију бензином, хидрирање, рекуперацију и ректификацију органских растварача и складишта запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, угљен-дисулфида, етра, ацетона и сл. погони у којима се
користе јаки оксиданси, неоргански и органски пероксиди, хлорати, перхлорати, јодати, перјодати, бромати, пербромати, хромати, бихромати и сл., као и складишта
ових материја са количинама таквим да би пожар без ватрогасне интервенције трајао
више од 30 min.
К1Е – погони у којима се користе јаки оксиданси, неоргански и органски пероксиди,
хлорати, перхлорати, јодати, перјодати, бромати, пербромати, хромати, бихромати и
сл. као и складишта ових материја са великим количинама, када прети опасност од
експлозије и пожара, таквим да би пожар без ватрогасне интервенције трајао више од
90 min.
К2 – погони у којима се користе, производе или прерађују запаљиве течности категорије 3, погони у којима се прерадом стварају експлозивне прашине са темепературом
тињања преко 350 ºС или температуром паљења преко 450 ºС, пумпна постројења за
течне материје чија је тачка паљења између 60 ºC и 100 ºC, погони у којима се стварају угљена прашина, дрвене струготине, брашно, шећер у праху, синтетички каучук
у праху и сл., велика складишта, средња складишта производа од гуме, објекти висине преко 30 m, објекти у којима борави више од 500 лица и сл.
К3 – погони у којима се користе, производе или прерађују течности са тачком паљења од 100 ºC до 300 ºC, гориве чврсте материје температуре паљења до 300 ºC, погони за механичку прераду дрвета и производњу хартије, погони за производњу текстила, погони за регенерацију уља за подмазивање, складишта мазива, средства за
транспорт угља, затворена складишта угља, пумпне постројења за течне материје чија је тачка паљења 100 ºC до 300 ºC, средње и велике гараже, средња складишта,
објекти висине од 22 m до 30 m, објекти у којима борави од 200 до 500 лица.
К4 – погони у којима се користе, производе или прерађују негориве материје, погони
у којима се ради са течностима чија је тачка паљења изнад 300 ºС, чврстим материјама чија је тачка паљења изнад 300 ºC и материјама које се прерађују у загрејаном,
размекшаном или растопљеном стању, при чему се ослобађа топлота праћена искрама и пламеном, погони за топљење, ливење и прераду метала, гасно-генераторскa
постројења, одељења за испитивање мотора са унутрашњим сагоревањем, котларниНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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це, командне зграде у електроенергетским постројењима, погони у којима сагорева
чврсто, течно и гасовито гориво, мале гараже, мала складишта, објекти у којима борави од 100 до 200 лица, објекти у којима бораве деца, стара лица, непокретни болесници, и сл. и објекти висине до 22 m.
К5 – представља категорију технолошког процеса угрожености према пожару у коју
спадају погони у којима се ради са негоривим материјалима и хладним мокрим материјалом, на пример: погони за механичку обраду метала, компресорске станице, погони за производњу негоривих гасова, мокра одељења индустрије текстила и хартије,
погони за добијање и хладну обраду минерала, азбеста и соли, објекти за прераду
рибе, меса и млечних производа, водне станице и објекти који могу да приме до 100
лица.
Члан 12.
Количина воде спољне и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара за један
објекат [l/s] у зависности од степена отпорности објекта према пожару, категорије
технолошког процеса према угрожености од пожара и запремине објекта, дата је у
Tабели 2.
Табела 2.
Запремина објекта који се штити
[103 m3]
Категорија технолошког процеса
према
угрожености од
пожара

Степен отпорности
објекта на
пожар

до
2

од
2
до
5

од 5
до
20

од
20
до
50

од 50
до
200

од
200
до
400

више од
400

Количина воде инсталације спољне и унутрашње
хидрантске мреже за гашење пожара потребне за
један објекат
[l/s]

K1, K1E
K1, K1E, K2
K2

K3

V

10

10

15

20

30

35

40

IV

10

15

20

25

30

35

40

III

10

15

20

25

30

35

40

IV, V

10

10

15

20

30

35

35

I, II

15

15

20

25

30

35

40

IV, V

10

10

15

20

30

35

35

III

10

15

20

25

30

35

40

I, II

15

20

25

30

35

35

40
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K4, K5

IV, V

10

10

10

15

20

25

30

III

10

10

15

20

25

30

35

I, II

10

15

20

25

30

35

40

Изузетно од става 1. овог члана, када је извршена подела објекта у пожарне сегменте,
количина воде спољне и унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара за објекат
може се утврдити на основу запремине највећег пожарног сегмента.
За објекте за које је посебним прописима утврђена отпорност према пожару елемената грађевинске конструкције, али није дефинисан СОП објекта, потребна количина
воде за гашење пожара из Табеле 2. утврђује се на основу еквивалентног СОП-а који
се усваја на бази најниже вредности пројектоване отпорности према пожару носећих
елемената конструкције и елемената конструкције на границама пожарних сектора, а
у складу са SRPS U. Ј1. 240:1995.
За гашење пожара објеката сврстаних у категорије технолошког процеса према угрожености од пожара (К1 до К5 и К1Е) мора се обезбедити укупна количина воде за гашење пожара у времену од најмање 120 min коришћењем јавне односно локалне водоводне мреже.
У случају када се потребне количине воде не могу обезбедити коришћењем само једног поузданог извора воде, могу се предвидети техничка решења којима се обезбеђује
комбиновано коришћење јавне и локалне водоводне мреже.
У случају када се са истог извора воде напајају и други системи за гашење пожара,
тада се укупна количина воде потребна за гашење пожара утврђује као збир укупне
количине воде за гашење пожара употребом инсталације хидрантске мреже у трајању
најмање 120 min и укупне количине воде за потребе других система за гашење пожара у трајању предвиђеном за те системе.
III. СПОЉНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
Члан 13.
Спољна хидрантска мрежа се изводи као јавна водоводна мрежа насељеног места у
надлежности јавног предузећа на јавном земљишту (пешачке зоне, паркови, тротоари др. ), или као локална водоводна мрежа комплекса у власништву привредног субјекта или другог правног или физичког лица.
За спољну хидрантску мрежу израђује се прстенасти систем цевовода, чији се пречник утврђује прорачуном, али не сме бити мањи од Ø 100 mm.
Изузетно од става 2. овог члана дозвољава се изградња слепог цевовода пречника не
мањег од Ø 80 mm и дужине ≤ 80 m, у случају када je потребна количина воде < 10
l/s.
Прстенасти цевовод из става 2. овог члана има опрему се цевним затварачима тако да
се у случају квара на једној грани прстена може остварити затварање само те гране, а
да се не утиче на проток у осталим гранама прстена.
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У случају када цевоводи спољне хидрантске мреже нису укопани у земљу изводе се од
негоривог материјала.
Члан 14.
Растојање између спољних хидраната на јавној водоводној мрежи насељеног места и
локалној водоводној мрежи комплекса може бити највише 80 m.
Изузетно, растојање између спољних хидраната на јавној водоводној мрежи насељеног места у којима су планским документима предвиђени претежно стамбени објекти
може бити највише 150 m, а у целинама са слободностојећим породичним стамбеним
објектима, растојање може бити највише 300 m.
Члан 15.
Растојање спољнoг хидранта, намењеног за непосредно гашење, од зида објекта који
се штити је најмање 5 m, а највише 80 m, с тим да се пожар на сваком објекту мора
гасити са најмање два спољна хидранта.
Потребан број и распоред спољних хидраната одређује се у зависности од намене,
величине и сличних карактеристика објекта, који се постављају тако да се целокупан
објекат штити.
Члан 16.
На водоводну мрежу (цевоводе спољње хидрантске мреже) постављају се надземни
хидранти.
Изузетно од става 1. овог члана, спољни хидранти могу бити подземни, ако надземни
хидранти ометају саобраћај и ако то одобри надлежни орган за заштиту од пожара.
Надземни и подземни хидранти морају бити постављени тако да је омогућено сигурно и ефикасно руковање и њихова употреба.
Према протоку који треба остварити, уграђују се хидранти Ø 80 или Ø 100.
Хидранти морају бити постављени тако да се не смеју замрзнути или оштетити, или
се морају додатно заштитити од замрзавања и оштећења.
Сматра се да су услови из става 3. овога члана испуњени ако су надземни хидранти
произведени према SRPS EN 14384, а подземни према SRPS EN 14339, што се доказује одговарајућом исправом о усаглашености у складу са посебним прописом којим је
уређена ова област и ако су изабрани и постављени у складу са Правилником.
Члан 17.
Најмањи притисак на прикључку било ког надземног или подземног хидранта спољне хидрантске мреже за гашење пожара код прописаног протока воде, не сме бити
мањи од 2,5 bar.
Потребан притисак у спољној хидрантској мрежи за непосредно гашење пожара
одређује се прорачуном у зависности од хидранта са најнеповољнијим положајем,
тако да проток воде на хидранту није мањи од 5 l/s и притисак не сме бити мањи од
2,5 bar.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1487

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Члан 18.
Место постављања подземног хидранта из члана 16. став 2. овог правилника мора се
означити на уочљив начин.
Сматра се се да је захтев из ставa 1. овог члана испуњен ако се означавање изврши у
складу са захтевима стандарда SRPS EN 14339.
У непосредној близини спољног хидранта предвиђеног за непосредно гашење пожара, мора се налазити орман са ватрогасним цревима потребне дужине, млазницама и
осталим ватрогасним арматурама (редуцири, разделнице и сл. ).
IV. УНУТРАШЊА ХИДРАНТСКА МРЕЖА
Члан 19.
Унутрашња хидрантска мрежа у стамбеним, пословним и јавним објектима и производним погонима може бити засебна или заједничка са мрежом воде за пиће.
У засебној унутрашњој хидрантској мрежи може се користити и вода употребљена у
технолошком процесу.
Члан 20.
Цевовод унутрашње хидрантске мреже од места прикључења па до било ког вентила
унутрашњег хидранта, мора бити под притиском и стално испуњен водом.
Унутрашња хидрантска мрежа мора имати минимални проток воде на најнеповољнијем месту у складу са Tабелом 3.
Табела 3.
Висина објекта
[m]
Количина воде
[l/s]

до 22* од 22 до 40* од 40 до 75* изнад 75
5

7,5

10

12,5

Напомена: * означава да је укључена и та вредност
Најнижи притисак на млазници за гашење пожара, на најнеповољнијем месту не сме
бити мањи од 2,5 bar при протоку воде датом у Табели 3.
Максимални статички притисак на било ком унутрашњем хидранту не сме бити већи
од 7 bar.
Члан 21.
У објекту који се штити, на цевоводима унутрашње хидрантске мреже, морају се
поставити унутрашњи хидранти са припадајућом опремом.
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Унутрашњa хидрантска мрежа мора бити изведени тако да је омогућено сигурно и
ефикасно руковање унутрашњим хидрантима, као и њихова употреба за непосредно
гашење пожара.
За унутрашњу хидрантску мрежу користе се унутрашњи хидранти и припадајућа
опрема који одговарају стандарду SRPS EN 671-2, што се доказује одговарајућом
исправом о усаглашености у складу са посебним прописом којим је уређена ова
област.
Изузетно од става 3. овог члана, у стамбеним и пословним објектима категорије К3
које имају мање од 5 надземних етажа, за унутрашњу хидрантску мрежу могу се користити унутрашњи хидранти у складу са стандардом SRPS EN 671-1, што се доказује
одговарајућом исправом о усаглашености у складу са посебним прописом којим је
уређена ова област.
Уколико се за унутрашњу хидрантску мрежу користе хидранти из става 4. овог члана
мора се извести још један слободан стандардни прикључак пречника Ø 52 mm.
Унутрашњи хидранти и припадајућа опрема морају се смештати у хидрантске ормаре.
Члан 22.
За унутрашњу хидрантску мрежу морају се користити поцинковане челичне цеви
најмањег унутрашњег пречника Ø52 mm.
Цевоводи унутрашње хидрантске мреже који су изложени удару (на пример услед
кретања моторних возила у гаражама, складиштима и сл. ), замрзавању воде и сличним утицајима, морају бити заштићени од штетног дејства тих утицаја.
Цевовод унутрашње хидрантске мреже не поставља се кроз просторије угрожене
експлозијом, сем оног дела цевовода који се односи непосредно на ту просторију.
Члан 23.
Унутрашња хидрантска мрежа изводи се тако да се непосредним гашењем мора обухватити свака просторија објекта.
Приликом употребе унутрашњих хидраната и припадајуће опреме према стандарду
SRPS EN 671-2 међусобно растојање зидних хидраната одређује се тако да се целокупан простор штити најмање једним млазом воде, урачунавајући дужину ватрогасног
црева од 15 m односно 20 m и дужину млаза од 5 m.
Изузетно од става 2. овог члана приликом употребе унутрашњих хидраната и припадајуће опреме према стандарду SRPS EN 671-1 међусобно растојање зидних хидраната
одређује се тако да се целокупан простор штити најмање једним млазом воде, урачунавајући дужину ватрогасног црева од 30 m и дужину млаза од 5 m.
Просторијa са високим пожарним оптерећењем и површином већом од 500 m² мора
имати онолико зидних хидраната колико је потребно да се једновремено може штитити млазом из најмање два хидранта, при чему се може користити и оближњи
хидрант из ходника.
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Сматра се да је у просторијама са висином већом од 12 m (бине позоришта, спортске
хале и др. ) испуњен захтев из става 2. овог члана, ако је свака тачка пода ове просторије покривена млазом воде са унутрашњег хидранта урачунавајући дужину ватрогасног црева од 15 m односно 20 m и дужину млаза од 5 m, а унутрашњи хидранти су
распоређени на обимним зидовима просторије на нивоу пода, приземља, галерије,
балкона и сл.
Изузетно од става 5. овог члана када на обимним зидовима просторије нема галерија,
балкона и сл. унутрашњи хидранти се могу поставити само на нивоу приземља (односно 1,5 m од нивоа пода) просторије која се гаси.
Члан 24.
Хидрантски ормари се постављају у ходнике објекта, пролазе, степенишне просторе и
евакуациионе путеве, у непосредној близини улазних врата просторија које могу бити
угрожене пожаром, и то на лако уочљивом месту тако да не ометају евакуацију, а ако
се ради о великим просторијама хидрантски ормари се постављају на зид са унутрашње стране просторије у близини улазних врата.
Хидрантски ормар се поставља тако да вентил унутрашњег хидранта мора бити на
висини 1,5 m од пода.
V. УРЕЂАЈ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА ВОДЕ У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ
Члан 25.
Уколико у хидрантској мрежи за гашење пожара при прописаној количини воде, на
хидранту није могуће постићи минимални прописани притисак, тада се мора уградити одговарајући уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи.
Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи из става 1. овог члана може
да служи за подизање притиска воде у хидрантској мрежи само за један објекат или
за комплекс објеката.
Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи мора бити смештен у посебну
просторију, која је пожарно издвојена од осталих делова објекта, са зидовима и таваницом отпорним према пожару најмање 120 min и вратима отпорним према пожару
најмање 90 min.
У просторију из става 3. овог члана може бити смештена и опрема других система
намењених за гашење пожара.
Члан 26.
Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи мора имати радну и резервну
пумпу, обилазни вод, растеретни вод у функцији контроле рада пумпи, аутоматски
старт, као и могућност ручног активирања из просторије самог уређаја.
Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи који се напаја електричном
енергијом мора имати могућност свакодневне аутоматске контроле рада свих пумпи
(тест рад), сигнализацију квара и визуелне свакодневне контроле уређаја.
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Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи који функционише на бази
техничких решења за које се не захтева електрична енергија, контролише се визуелно свакодневно и ручним укључивањем сваких петнаест дана, а у складу са упутством
произвођача.
Уколико је притисак у инсталацији хидрантске мреже изнад дозвољеног притиска
потребно је уградити уређаје који ће овај притисак умањити.
Члан 27.
Када се у објектима поставља уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи
који се напаја електричном енергијом, тада тај уређај мора имати резервни извор за
снабдевање електричном енергијом и мора се аутоматски укључивати.
Изузетно од става 1. овог члана у објектима категорије технолошког процеса угрожености од пожара К4 и К5, уређај за подизање притиска може да се снабдева електричном енергијом преко посебног кабла из посебне кућне прикључне кутије која
се налази на фасади објекта код улаза и означена је црвеном дијагоналном цртом.
Ако су елементи електричног развода за напајање електричних компоненти уређаја
за подизање притиска воде у хидрантској мрежи изложени условима пожара, они
морају имати такве карактеристике да могу функционисати у условима пожара најмање 120 min и морају имати исправу о усаглашености у складу са посебним прописом којим је уређена ова област.
Резервни извор за снабдевање електричном енергијом контролише се ручним укључивањем сваких петнаест дана, а у складу са упутством произвођача.
VI. СУВИ ВОД МОКРО-СУВЕ УНУТРАШЊЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ
Члан 28.
Изузетно од члана 20. став 1. овог правилника, делови цевовода унутрашње хидрантске мреже могу бити изграђени као суви вод (мокро-сува хидрантска мрежа), ако то
одобри надлежни орган за заштиту од пожара.
Суви вод на унутрашњој хидрантској мрежи која је под сталним притиском воде може да се изведе на местима где може доћи до замрзавања воде и поред тога што су
цевоводи термички изоловани или узидани.
Вентил на преласку цевовода у суви вод мора бити на лако видном и приступачном
месту, тамо где не може доћи до замрзавања воде и поред њега мора да се постави
табла са лако читљивим упозорењем „Вентил за пуштање воде у суви вод унутрашње
хидрантске мреже”.
Испуњавање цевовода водом до унутрашњег хидранта са најнеповољнијим положајем мора се вршити аутоматски и не може бити дуже од 60 s, при чему се мора омогућити несметано испуштање ваздуха као и лако пражњење воде после коришћења или
контроле сувог вода.
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VII. ПРИКЉУЧАК ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА
Члан 29.
У објектима у којима се, поред поузданог извора снабдевања водом, предвиђа прикључак за ватрогасна возила, прикључак се мора сместити у лако уочљивом орману
на фасади објекта ближе главном улазу у објекат, на висини од 60 cm до 120 cm од
терена.
Прикључак из става 1. овог члана мора бити у складу са стандардом за потисна црева
ватрогасних возила и отвара се кључем намењеним за коришћење спољног хидранта.
Поред ормана из става 1. овог члана мора да се постави табла са лако читљивим упозорењем „Прикључак за ватрогасно возило”.
VIII. КОНТРОЛИСАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Члан 30.
Притисак и проток воде у инсталацији хидрантске мреже се мери на контролној
млазници, на хидранту са најнеповољнијим положајем у односу на прикључни шахт
или пумпну станицу. Притисак и проток воде у хидрантској мрежи се мери при истовременом раду свих спољних и унутрашњих хидраната који дају потребну количину
воде за гашење пожара на том објекту. На спољне хидранте постављају се млазнице
са усником пречника 16 mm, а на унутрашње хидранте постављају се млазнице са
усником пречника 12 mm.
Притисак и проток се мери при истицању воде у пуном млазу из свих хидраната из
става 1. овог члана у времену потребном да се установи поуздан параметар мерења,
које се наводи у исправи о контролисању инсталација хидрантске мреже за гашење
пожара утврђену посебним прописом.
Одржавање и контролисање инсталације хидрантске мреже, спољних и унутрашњих
хидраната и припадајуће опреме врши се у складу са одредбама овог правилника,
стандардом SRPS EN 671-3 и упутствима произвођача.
Отклањање недостатака утврђених у току контролисања потребно је извршити одмах
након контролисања, али се мора водити рачуна да се у току ових радова омогући
коришћење хидрантске инсталације за непосредно гашење пожара.
Члан 31.
Сваки хидрант мора бити стално доступан, а простор око хидранта који је намењен за
употребу хидранта мора бити слободан.
Сваки хидрант за непосредно гашење мора имати припадајућу опрему за гашење пожара.
Члан 32.
Суви вод мокро-суве хидрантске мреже за гашење пожара испуњава се водом и контролише исто као хидрантска мрежа која је стално испуњена водом.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 33.
Одредбе овог правилника не примењују се на хидрантску мрежу која је изграђена или
реконструисана пре ступања на снагу овог правилника, осим одредби чл. 30. и 31.
овог правилника које се односе на периодично контролисање хидрантске мреже.
Периодично контролисање суве хидрантске мреже изграђене или реконструисане
пре ступања на снагу овог правилника врши се у складу са одредбама прописа који је
важио у време изградње или реконструкције ове инсталације.
Члан 34.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким
нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист СФРЈ, број
30/91).
Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број 01-12067/17-3
У Београду, 5. јануара 2018. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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30. Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара
и експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом
Службени гласник Републике Србије, број 75/2019.
На основу члана 34. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (Службени гласник Републике Србије, број 54/15), Министар унутрашњих
послова доноси Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и
експлозија објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом.
Члан 1.
Овим правилником уређује се безбедно постављање објеката малопродаје боца са
течним нафтним гасом, као и безбедност од пожара и експлозија за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката малопродаје боца са течним нафтним гасом.
Члан 2.
Поред одредаба овог правилника, на боце за течни нафтни гас у погледу пројектовања, конструкције, опреме и означавања примењују се одговарајуће одредбе прописа
који ближе уређују ову област, као и прописи о изградњи постројења за течни нафтни
гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса.
Члан 3.
Појмови који се употребљавају у овом правилнику имају исто значење као појмови у
прописима који уређују област изградње постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса.
Члан 4.
Ако се врши доградња или реконструкција објекта за малопродају течног нафтног
гаса и/или инсталација, опреме и уређаја на том објекту, одредбе овог правилника
примењују се само на део објекта и/или инсталација, опреме и уређаја који су предмет доградње или реконструкције.
Доградњом или реконструкцијом из става 1. овог члана не сме се умањити пожарна
безбедност постојећег објекта и/или инсталација, опреме и уређаја на том објекту.
Члан 5.
Објекат за малопродају боца са течним нафтним гасом је грађевински објекат, односно објекат кавезног типа за смештај пуних и празних боца са течним нафтним гасом
намењен за продају, у чијем саставу се може налазити просторија за смештај запосленог особља и продају делова за употребу течног нафтног гаса.
Члан 6.
На појам зона опасности (у даљем тексту: зоне), извора опасности и поступање у зонама, у смислу овог правилника, примењују се одредбе српског стандарда SRPS EN
60079-10-1.
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Зона „0” обухвата унутрашњост боце.
Зона „1” обухвата унутрашњост просторије грађевинског објекта односно унутрашњост објекта кавезног типа.
Зона „2” обухвата простор 1 m око објекта кавезног типа до висине 1 m мерено од нивоа тла и простор 0,5 m око отвора грађевинског објекта у свим правцима до нивоа
тла.
Члан 7.
У зонама опасности не смеју се налазити канализациони отвори за одвођење атмосферског талога, јаме и отворени канали за каблове и цевоводе.
Зона опасности се не може распростирати унутар просторије за смештај запосленог
особља.
Члан 8.
У објектима за малопродају боца са течним нафтним гасом може се складиштити до
3000 kg течног нафтног гаса. Од укупне количине гаса која се одобрава, највише једна трећина може бити у боцама од по 35 kg гаса.
Празне боце се третирају исто као и пуне, односно, њихов капацитет се сабира са капацитетом пуних боца до укупног дозвољеног капацитета.
Члан 9.
Објекат за малопродају боца са течним нафтним гасом мора испуњавати услове предвиђене у следећој табели:
У зависности од капацитета, најмања удаљеност габарита било које тачке објекта
за малопродају боца са течним нафтним гасом од:
до 1000 до 2000 до 3000
kg
kg
kg
1.

Интерног пута

2,5 m

2.

Јавног пута

7,0 m

3.

Било ког извора опасности у оквиру станице за
5m
снабдевање горивом

4.

Било ког извора опасности у околини објекта
за малопродају боца утврђеног стандардом 5 m
SRPS EN 60079-10-1

5.

Надземних електричних водова

6.

Објекта за смештај запосленог особља и других
пратећих зграда у оквиру станице за снабде- 5 m
вање горивом

7,0 m

7,0 m

5m

10 m

у складу са прописима из области електричних водова
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7.

Објекта корисника уколико је објекат за мало7m
продају боца кавезног типа

10 m

15 m

8.

Објекта корисника уколико је објекат за мало3m
продају боца складишни грађевински објекат

5m

8m

9.

Границе парцеле уколико је објекат за мало10 m
продају боца кавезног типа

12 m

15 m

10.

Границе парцеле уколико је објекат за мало6m
продају боца складишни грађевински објекат

8m

10 m

Растојања из става 1. овог члана под тач. 6–10. наведена у Табели могу се смањити до
50% уколико је зид објекта за малопродају боца према граници парцеле и предметном објекту без отвора и отпорности према пожару 120 min. Висина зида мора бити
минимум 1 m изнад висине највише боце, али не мања од 2 m.
Члан 10.
Када је дужина затворених страна објекта мања или једнака две трећине обима основе објекта, тај објекат се сврстава у складишни објекат кавезног типа. У дужину
затворених страна урачунавају се само оне стране које су изведене као затворене по
целој висини објекта, поштујући услове ефикасне вентилације.
Члан 11.
Сматра се да је објекат за малопродају боца са течним нафтним гасом у саставу станице за снабдевање горивом, када је било која тачка габарита објекта на растојању
мањем од 8 m од извора опасности станице.
Члан 12.
Складишним грађевинским објектом сматра се објекат чије су затворене стране –
зидови израђени од негоривог материјала (опека, армирани бетон, челични лим, панел и сл. ).
У појасу ширине 2,5 m терен око објекта мора бити без икакве вегетације или било
ког другог материјала који преноси пожар.
Конструкција објекта и елементи конструкције морају бити негориви, а кровни
покривач најмање класе Б према SRPS EN 13501 део 1 и израђен од лаганог материјала (највећа тежина 50 kg/m²) односно да је обезбеђено безбедно растерећење услед
појаве експлозије.
Испод крова мора бити причвршћена заштитна мрежа од челика.
Под објекта мора бити издигнут најмање 20 cm од околног терена, а израђен од материјала који не варничи и који је електропроводљив.
Врата и прозори морају бити урађени од материјала који не варничи и морају се
отварати према споља.
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У објекту мора бити обезбеђена ефикасна природна вентилација односно изузетно
принудна вентилација.
Величина вентилационих отвора не сме бити мања од 10% површине пода.
У објекту се не смеју налазити материјали који могу изазвати пожар.
Електрична инсталација у објекту мора бити изведена у складу са одредбама прописа
којим је уређена област потенцијално експлозивних атмосфера.
Објекат мора имати изведену инсталацију за заштиту од атмосферског пражњења.
Члан 13.
Објектом кавезног типа сматра се објекат отворен са свих страна, као и објекат из
члана 10. овог правилника.
Све отворене стране морају бити заштићене челичном жицом или материјалом сличних карактеристика, а која је затегнута и причвршћена на челичним рамовима.
Величина окца на жици мора бити таква да онемогућава неовлашћен контакт лица са
спољне стране објекта са боцама у објекту.
Конструкција и елементи конструкције објекта, кровни покривач, под, врата, заштита
од атмосферског пражњења, електрична инсталација, ефикасна природна вентилација и терен око објекта кавезног типа морају испуњавати услове као код складишног
грађевинског објекта.
Члан 14.
Опрема за заштиту од пожара објекта за малопродају боца са течним нафтним гасом
састоји се од мобилних уређаја за гашење пожара.
Објекат за малопродају боца са течним нафтним гасом мора бити опремљен са најмање два мобилна уређаја за гашење пожара капацитета пуњења најмање 9 kg праха
или другог одговарајућег средства за гашење пожара и најмање један мобилни уређај
за гашење пожара капацитета пуњења најмање 50 kg праха или другог одговарајућег
средства за гашење пожара.
Члан 15.
У складишном простору објекта за малопродају боца са течним нафтним гасом боце
се ускладиштавају у највише два нивоа.
Члан 16.
Лица која обављају послове малопродаје морају бити обучена за правилно руковање
мобилним уређајима за гашење пожара и морају бити упозната са осталим сигурносним мерама.
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Члан 17.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким
нормативима за безбедност од пожара и експлозија објеката малопродаје боца са
течним нафтним гасом (Службени гласник Републике Србије, број 6/16).
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 1952/19-14
У Београду, 16. октобра 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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31. Правилник о начину вођења Регистра привредних друштава и
правних лица која рукују опасним супстанцама
Службени гласник Републике Србије, број 34/2019.
На основу члана 67. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 87/18), Министар
унутрашњих послова доноси Правилник о начину вођења Регистра привредних
друштава и правних лица која рукују опасним супстанцама.
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује израда и начин вођења Регистра привредних
друштава и других правних лица која рукују опасним супстанцама (у даљем тексту:
Регистар).
Регистар израђује и води надлежна унутрашња организациона јединица Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) на основу Плана заштите
од удеса и службених евиденција.
Члан 2.
Регистар садржи податке о:
1) привредном друштву и другом правном лицу,
2) врсти и количини опасних материја (складишне капацитете) ,
3) насталим удесима,
4) расположивим средствима и опреми за заштиту и интервенисање,
5) прегледу сагласности и предузетим мерама у контроли примене прописа,
6) друге податке од значаја за процену вероватноће настанка удеса.
Члан 3.
Регистар се води у јединственој електронској бази података.
Регистар воде уже организационе јединице Сектора за ванредне ситуације.
Ажурирање података у Регистру врши се до краја фебруара текуће године за претходну годину.
Подаци за вођење и ажурирање Регистра достављају се на прописаним обрасцима
(Обрасци 1−5) организационој јединици надлежној за управљање ризиком у Сектору
за ванредне ситуације, до краја марта текуће године за претходну годину.
Обрасци 1−5 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
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Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилника престајe да важи Правилник о садржају и
начину вођења Регистра привредних друштава и других правних лица која рукују
опасним материјама (Службени гласник Републике Србије, број 53/13).
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 3671/19-3
У Београду, 3. маја 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.

Прилози
Образац 1.
ПОДАЦИ
О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Назив привредног друштва
и другог правног лица
Одговорно лице у правном
лицу: Име и презиме, телефон,
факс,
електронска
адреса
Шифра делатности, матични
број и ПИБ
Адреса седишта привредног
друштва
Адреса комплекса привредног друштва за који је израђен План заштите од удеса
Подаци о одговорном лицу/лицима која воде и/или
су одговорна за производни
процес и делове производног процеса на комплексу
привредног друштва (име и
презиме, функција, телефон,
мејл адреса);
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7.

Карактеристике локације и
окружења
7. 1. Списак објеката за производњу и складиштење (сировине, репроматеријал, готови производи и отпад), енергетска постројења, пратећи
објекти (управна зграда,
објекти за одмор и исхрану
радника и др. ), транспортни
путеви унутар локације
7. Насељеност и густина стано2. вања на удаљености не мањој од 1000 m од границе
локације
7. Повредиви објекати на уда3. љености не мањој од 1000 m
од границе локације, (просветне, здравствене, државне институције, културна
добра, електро енергетска
постројења, спортске хале,
тржни центри, производња
и складиштење воде и хране,
транспорт робе и превоз
путника, места на којима се
окупља већи број људи и др.
)
8. Прибављене сагласности и
мишљења надлежних органа
са аспекта заштите од пожара и експлозија, заштите
животне средине и безбедности и здравља на раду
9. Структура и број запослених,
укупно и по технолошким
целинама
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Образац 2.
ПОДАЦИ О ВРСТИ И КОЛИЧИНИ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Максималне колиНазив по међучине које су принародно призна- Тривијални сутне или могу биРед. Хемијски
ЦАС/УН тој номенклату- уобичајени
Примедба
ти присутне у било
бр.
назив
ри
назив
ком тренутку на
ИУПАЦ
комплексу (т)

Образац 3.
ПОДАЦИ О НАСТАЛИМ УДЕСИМА
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Подаци о удесима који су се догодили на комплексу привредног друштва и другог правног лица од његовог оснивања.
1. Подаци о месту и времену удеса:
адреса постројења, објекат у оквиру постројења, дан и време
настанка удеса
2. Узроци удеса
3. Подаци о типу удеса (експлозија,
пожар, испуштање опасних супстанци и др. )
4. Подаци о врсти и количини опасних супстанци које су учествовале
у удесу
5. Обим последица у постројењу односно комплексу (смртни исход,
теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања и хоспитализација лица из састава постројења
и из састава интервентних снага
локалне заједнице и др. )
6. Обим последица лица изван постројења односно изван комплекса
(евентуални смртни исход, теже
повреде, лакше повреде, тежа и
лакша тровања, хоспитализација и
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др. )
7. Оштећење објеката у постројењу
8. Оштећење објеката изван постројења
9. Обим последица по животињски и
биљни свет у околини
10. Утицај на инфраструктуру (водовод, електричну мрежу, гасовод,
саобраћај, телефонске везе ис л. )
11. Загађења земљишта, водотокова и
подземних вода
12. Процењена висина материјалне
штете
13. Реализоване мере одговора на удес
Образац 4.
ПОДАЦИ О РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЗАШТИТУ
И ИНТЕРВЕНИСАЊЕ
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Опрема и средстава Врста
заштите у одговору
на удес
1. Врста и количина опреме
противпожарне заштите
и система за дојаву и гашење пожара
2. Врста и количина опреме
индивидуалне
и
колективне техничке заштите:
- специјална заштитна
опрема за људе који
учествују у гашењу
пожара, заштитна изолациона одела;
- Заштитно одело за
рад са опасним материјама
- средстава индивидуалне заштите;
3. Средства прве помоћи и

Количина Врста

Количина Врста

Количина
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медицинске заштите
4. Средства за заустављање
даљег тока хемијског
удеса и ширења негативних ефеката (средства за
претакање, адсорпцију,
неутрализацију, деконтаминацију и др. );
5. Навално/комбиновано
возило
6. Ауто-цистерне за превоз
опасних материја
7. Возило са прахом
8. Ауто-механичке лестве
9. Техничко возило
10. Прикључна
возила/приколице
11. Остала ватрогасна возила
12. Моторне преносне пумпе
13. Електропреносне пумпе
14. Пумпе за агресивне материје
15. Електроагрегати
16. Опрема за заптивање
17. Опрема за детекцију и
дозиметрију
18. Изолациони апарати
19. Радио веза
20. Телефон
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Образац 5.
ПОДАЦИ О ПРЕГЛЕДУ САГЛАСНОСТИ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА У
КОНТРОЛИ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Добијене
Датум
сагласности
тестирања
Назив при- на План зашПлана и
вредног
тите од удеса
датум евен- Датум инспекцијског надзора
друштва и и сагласности
туалног аи наложене мере за откладругог
на ажуриран
журирања
њање недостатака
правног
План (унети
Плана налица
бројеве Рекон тестишења и датурања
ме)

Примедба
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32. Правилник о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет
Службени гласник Републике Србије, број 52/2019.
На основу члана 74. став 3. 3акона о производњи и промету наоружања и војне опреме (Службени гласник Републике Србије, број 36/18), Mинистар унутрашњих послова
доноси Правилник о начину издавања одобрења за транспорт наоружања и војне
опреме који нису опасан терет.
Члан 1.
Овим правилником прописује се начин издавања одобрења за копнени, водни, ваздушни и комбиновани превоз наоружања и војне опреме који нису опасан терет, а
који се у целости обавља на територији Републике Србије.
Члан 2.
Транспорт наоружања и војне опреме који нису опасан терет (у даљем тексту: транспорт) врши се на основу одобрења министарства надлежног за унутрашње послове.
Захтев за издавање одобрења за транспорт подноси се месно надлежној организационој јединици министарства надлежног за унутрашње послове према месту почетка
транспорта.
Одобрење из става 1. овог члана може се издати за једнократни или вишекратни
транспорт.
Одобрење за вишекратни транспорт издаје се са роком важења до шест месеци, уколико се пошиљалац или прималац бави делатношћу у вези са производњом и прометом наоружања и војне опреме, а транспорт обавља сопственим возилом.
Члан 3.
Захтев за издавање одобрења за транспорт може поднети пошиљалац, прималац,
односно организатор транспорта и мора да садржи:
1) податке о подносиоцу захтева;
2) податке о врсти, количини и начину паковања наоружања и војне опреме;
3) податке о произвођачу наоружања и војне опреме;
4) податке о пошиљаоцу наоружања и војне опреме;
5) податке о превознику наоружања и војне опреме;
6) податке о превозном средству;
7) податке о возачу, у случају транспорта наоружања и војне опреме у друмском саобраћају;
8) податке о машиновођи у случају транспорта наоружања и војне опреме у железничком саобраћају;
9) податке о заповеднику брода у случају транспорта наоружања и војне опреме у
водном превозу;
10) податке о примаоцу наоружања и војне опреме;
11) податке о крајњем кориснику наоружања и војне опреме;
12) податке о месту утовара и истовара наоружања и војне опреме;
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13) релацију кретања у копненом, водном или комбинованом превозу;
14) датум и време почетка транспорта и предвиђено време завршетка транспорта;
15) податке о правном лицу које врши наоружану пратњу транспорта у копненом,
водном или комбинованом превозу.
У случају подношења захтева за издавање одобрења за вишекратни транспорт, поред
података из става 1. овог члана, потребно је навести разлог оправданости вишекратног транспорта и планирану периодичност транспорта.
Уз захтев из става 1. овог члана потребно је приложити:
1) доказ да пошиљалац и прималац могу да врше промет наоружања и војне опреме у
складу са чланом 67. 3акона о производњи и промету наоружања и војне опреме;
2) копију уговора о пружању услуге наоружане пратње са правним лицем које поседује одговарајућу лиценцу, осим у случају када пошиљалац, прималац или организатор
транспорта сам спроводи наоружану пратњу уз одговарајућу лиценцу;
3) копију документа поводом којег се обавља транспорт наоружања и војне опреме;
4) доказ о уплаћеној републичкој административној такси са назнаком свог броја
захтева.
Члан 4.
Министарство надлежно за унутрашње послове може да одреди додатне услове за
реализацију транспорта или посебне мере безбедности, ако процени да су неопходни
у циљу заштите људи, животне средине, покретних ствари и инфраструктуре, односно додатне мере заштите транспорта.
Члан 5.
Возач, заповедник брода и/или машиновођа обавезан је да приликом транспорта код
себе има одобрење за транспорт из члана 2. став 1. овог правилника.
Подносилац захтева коме је издато одобрење за вишекратни транспорт обавезан је да
најмање 24 часа пре започињања сваког појединачног транспорта обавести о томе
орган који му је издао одобрење, као и о евентуалној промени података из захтева.
Ималац одобрења дужан је да одмах по сазнању о оштећењу или нестанку наоружања
и војне опреме обавести издаваоца одобрења.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 5780/19-5
У Београду, 17. јула 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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33. Правилник о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа
Службени гласник Републике Србије, број 78/2019.
На основу члана 22. став 6. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије, број 87/18), Mинистар
унутрашњих послова доноси Правилник о садржини, начину успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа.
Предмет правилника
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина, начин успостављања и одржавања регистра ризика од катастрофа (у даљем тексту: Регистар ризика).
Физичко-географски подаци о простору захваћеном ризиком
Члан 2.
Физичко-географски подаци о простору захваћеном ризиком, који се уносе у Регистар ризика, јесу подаци о географском положају, подаци о хидрографским карактеристикама, подаци о рељефу, подаци о метеоролошко-климатским карактеристикама, подаци о демографским карактеристикама, подаци о пољопривреди, подаци о
материјалним и културним добрима и заштићеним природним добрима, подаци о
биљном покривачу.
Подаци о броју и структури, као и изложености и рањивости становништва, које може бити погођено наступањем катастрофе
Члан 3.
Подаци о броју и структури, као и изложености и рањивости становништва, које може бити погођено наступањем катастрофе и који се уносе у Регистар ризика, јесу подаци о броју и структури и карактеристикама становништва и заједнице које може
бити подложно некој од идентификованих опасности.
Подаци о стамбеним зградама и зградама друге намене, инфраструктурним и другим
објектима, њиховој изложености и рањивости
Члан 4.
Подаци о стамбеним зградама и зградама друге намене, инфраструктурним и другим
објектима, њиховој изложености и рањивости, који се уносе у Регистар ризика, јесу
подаци о броју, величини, врсти градње, години изградње, намени, капацитету стамбених зграда, зграда друге намене, инфраструктурних објеката и других објеката,
њиховој подложности и осетљивости на дејство катастрофа.
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Подаци о ранијим катастрофама и њиховим последицама
Члан 5.
Подаци о ранијим катастрофама и њиховим последицама, који се уносе у Регистар
ризика, јесу подаци о времену, трајању, обиму и последицама катастрофа по штићене
вредности.
Подаци из става 1. овог члана се односе на референтне догађаје који су се десили у
прошлости, а који су од значаја за одређивање вероватноће догађаја приликом будућих процена ризика.
Опис и карактеристике опасности
Члан 6.
Опис и карактеристике опасности, које се уносе у Регистар ризика, подразумевају
основне елементе који карактеришу сваку идентификовану опасност у складу са актом којим се регулише методологија за израду процене ризика од катастрофа.
Подаци о зонама непосредног ризика
Члан 7.
Подаци о зонама непосредног ризика, који се уносе у Регистар ризика, јесу подаци о
географско просторним целинама које су одлукама надлежног органа о утврђивању
зона непосредног ризика утврђене за зоне непосредног ризика.
Подаци о капацитетима за смањење ризика јединица локалне самоуправе
Члан 8.
Подаци о капацитетима за смањење ризика јединица локалне самоуправе, који се
уносе у Регистар ризика, односе се на податке о субјектима и снагама система смањења ризика на простору јединице локалне самоуправе.
Начин успостављања Регистра ризика
Члан 9.
Субјекти система смањења ризика достављају податке од значаја за успостављање
Регистра ризика Министарству унутрашњих послова, које након обраде и у сарадњи
са Републичким геодетским заводом, податке уноси у Регистар ризика.
Начин одржавања Регистра ризика
Члан 10.
Поузданост, функционалност и доступност техничке инфраструктуре за вођење и
одржавање Регистра ризика обезбеђује се у сарадњи са Републичким геодетским заводом.
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Ступање на снагу
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 01-9626/19-3
У Београду, 25. октобра 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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34. Правилник о условима у погледу материјално-техничке и
кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица
Службени гласник Републике Србије, број 90/2019.
На основу члана 27. став 2. Закона о добровољном ватрогаству (Службени гласник
Републике Србије, број 87/18), Министар унутрашњих послова доноси Правилник о
условима у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних
ватрогасних јединица.
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних ватрогасних јединица.
Члан 2.
Добровољне ватрогасне јединице сврстане су у три категорије у зависности од
материјално-техничке опремљености и броја припадника.
У прву категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање
18 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне
ватрогасне јединице и којa поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица прве категорије, а који су дати у Прилогу 1,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
У другу категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање
18 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне
ватрогасне јединице и која поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица друге категорије, а који су дати у Прилогу 2,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
У трећу категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање
9 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне
ватрогасне јединице и која поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица треће категорије, а који су дати у Прилогу 3,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) издаје уверење доборовољном ватрогасном друштву о поседовању добровољне ватрогасне јединице, у складу са чланом 8. ст. 5–7. Закона о добровољном ватрогаству, у одређеној
категорији за коју добровољно ватрогасно друштво односно добровољна ватрогасна
јединица испуњава услове прописане овим правилником.
У случају да добровољна ватрогасна јединица набавком опреме и повећањем
броја припадника стекне услов за промену категорије у којој је разврстана, може
поднети захтев Министарству за промену уверења у делу категорије добровољне
ватрогасне јединице.
Члан 4.
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О свим значајним променама у вези материјално-техничке и кадровске опремљености за категоризацију добровољне ватрогасне јединице, добровољно ватрогасно
друштво обавештава Министарство преко Ватрогасног савеза Србије или самостално
у року од 30 дана од дана промене.
Члан 5.
О недостацима на опреми и техници, промени бројног стања припадника и другим значајнијим променама које се односе на рад добровољне ватрогасне јединице
током смене, командир добровољне ватрогасне јединице односно добровољно ватрогасно друштво дужно је да одмах извести територијално надлежну ватрогасноспасилачку јединицу Министарства.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку шест месеци од дана ступања
на снагу.
01 број 11522/19-7
У Београду, 16. децембра 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
ПРИЛОГ 1.
Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица прве категорије:
Р.
Врста опреме
бр.
1 Ватрогасно возило (навално или аутоцистерна)
Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обу2
ћа, ватрогасни шлем и ватрогасни опасач)
3 Апарати за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом
4 Моторна ватрогасна пумпа
5 Усисна корпа ф110
6 Усисно црево ф110
7 Потисна „Б” црева са носачима
8 Потисна „Ц” црева са носачима
9 Разделница Б/ЦБЦ
10 Сабирница А/2Б
11 „Б” млазница за воду – универзална
12 „Ц” млазница за воду
13 Хидрантски наставак Б/ЦЦ
14 Кључ за подземне хидранте

Количина

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

2
18
4
3
2
4
20
25
3
2
2
7
2
2
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Кључ за надземне хидранте
Прелазна спојка А/Б
Прелазна спојка Б/Ц
Заптивна (слепа) спојка ф110
Заптивна (слепа) спојка ф75
Заптивна (слепа) спојка ф52
Повеске за црева
Универзални кључ за спојке
Међумешалица
Млазнице за тешку пену
Млазнице за средњу пену
Напртњача– 25 литара
Метларица
Ручни апарат типа „Ѕ”
Ручни апарат типа „СО2”
Лестве састављаче или кукаче
Ручни развални алат „ОРАО”
Радно уже ф16, дужине 20m (уже за самоспасавање)
Моторна тестера за дрво
Лопата
Ашов
Виле
Секира велика
Маказе за сечење арматуре
Комплет прве помоћи
Чакље са дводелном дршком дужине 3m
Пенило (20 литара у канистеру)

3
2
4
2
2
2
4
6
1
1
1
15
15
6
2
2
1
2
1
3
3
3
3
1
1
2
1
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ПРИЛОГ 2.
Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица друге категорије:
Р.
Врста опреме
бр.
1 Ватрогасно возило (навално или аутоцистерна)
Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обу2
ћа, ватрогасни шлем и ватрогасни опасач)
3 Апарати за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом
4 Моторна ватрогасна пумпа
5 Усисна корпа ф110
6 Усисно црево ф110
7 Потисна „Б” црева са носачима
8 Потисна „Ц” црева са носачима
9 Разделница Б/ЦБЦ
10 Сабирница А/2Б
11 „Б” млазница за воду – универзална
12 „Ц” млазница за воду
13 Хидрантски наставак Б/ЦЦ
14 Кључ за подземне хидранте
15 Кључ за надземне хидранте
16 Прелазна спојка А/Б
17 Прелазна спојка Б/Ц
18 Заптивна (слепа) спојка ф110
19 Заптивна (слепа) спојка ф75
20 Заптивна (слепа) спојка ф52
21 Повеске за црева
22 Универзални кључ за спојке
23 Напртњача–25 литара
24 Метларица
25 Ручни апарат типа „Ѕ”
26 Ручни апарат типа „СО2”
27 Лестве састављаче или кукаче
28 Ручни развални алат „ОРАО”
29 Радно уже ф16, дужине 20m (уже за самоспасавање)
30 Моторна тестера за дрво
31 Лопата
32 Ашов
33 Виле
34 Секира велика
35 Маказе за сечење арматуре
36 Комплет прве помоћи
37 Чакље са дводелном дршком дужине 3m

Количина

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1
18
4
2
2
8
14
18
2
2
1
5
2
2
2
4
4
2
2
2
4
5
10
10
4
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
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ПРИЛОГ 3.
Опрема и средстава којима је потребно да располаже добровољна ватрогасна јединица треће категорије:
Р. бр.
Врста опреме
1 Теренско или комби возило
Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обу2
ћа, ватрогасни шлем и ватрогасни опасач)
3 Моторна ватрогасна пумпа
4 Усисна корпа ф110
5 Усисно црево ф110
6 Потисна „Б” црева са носачима
7 Потисна „Ц” црева са носачима
8 Разделница Б/ЦБЦ
9 Сабирница А/2Б
10 „Ц” млазница за воду
11 Хидрантски наставак Б/ЦЦ
12 Кључ за подземне хидранте
13 Кључ за надземне хидранте
14 Прелазна спојка А/Б
15 Прелазна спојка Б/Ц
16 Заптивна (слепа) спојка ф110
17 Заптивна (слепа) спојка ф75
18 Заптивна (слепа) спојка ф52
19 Повеске за црева
20 Универзални кључ за спојке
21 Напртњача–25 литара
22 Метларица
23 Ручни апарат типа „Ѕ”
24 Ручни апарат типа „СО2”
25 Лестве састављаче или кукаче
26 Ручни развални алат „ОРАО”
27 Лопата
28 Ашов
29 Виле
30 Секира велика
31 Маказе за сечење арматуре
32 Комплет прве помоћи
33 Чакље са дводелном дршком дужине 3m

Количина
1
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9
1
1
4
4
9
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
4
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
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35. Правилник о начину обучавања, оспособљавања, наставним
плановима и програмима субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
Службени гласник Републике Србије, број 128/2020. године
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин обучавања и оспособљавања субјеката и снага
система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, као и
наставни планови и програми обуке.
Члан 2.
Обука је процес стицања знања, вештина и ставова по унапред утврђеном наставном
плану и програму.
Oспособљавање подразумева процес усвајања знања, стицања вештина и изградње
ставова потребних за обављање послова и задатака из делокруга смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Члан 3.
Обука и оспособљавање за потребе смањења ризика од катастрофа и управљања у
ванредним ситуацијама спроводи се у складу са стандардима стручног оспособљавања и усавршавања у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), који су утврђени посебним прописом.
Стандарди у смислу овог правилника су систем правила, процедура и критеријума у
спровођењу анализе потребе за обуком, изради наставних планова и програма обука,
изради материјала за обуку, извођењу наставе, организацији и реализацији обуке,
провери знања и оцењивању, праћењу и контроли процеса обуке и евалуацији обуке у
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
II. СТАНДАРДИ ОБУКЕ И ОСПОСОБЉАВАЊА
Анализа потребе за обуком
Члан 4.
Потребе за обуком субјеката и снага утврђује Национални тренинг центар за ванредне ситуације (у даљем тексту: Центар) у сарадњи са организационом јединицом Министарства надлежном за послове смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Надлежна служба).
Потребе за обуком, Центру могу исказати и јединице локалне самоуправе, привредна
друштва, невладине организације, удружења и други субјекти и снаге који имају за
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циљ унапређење обављања послова и задатака у заштити и спасавању односно
управљању у ванредним ситуацијама.
Анализом потребе за обуком утврђује се разлика између постојећег и неопходног
нивоа знања, вештина и ставова припадника субјеката и снага.
Анализа потребе за обуком састоји се од следећих активности, и то:
1) планирања анализе потребе за обуком;
2) спровођења анализе потребе за обуком;
3) извештавање о спроведеној анализи потребе за обуком.
Изузетно, у случају хитности, или ако се ради о обуци са мањим степеном сложености, анализа потребе за обуком не мора да се састоји од активности из става 4. овог
члана тач. 1) и 3).
Члан 5.
План анализе потребе за обуком резултат је заједничких активности Центра у својству креирања методолошког оквира и Надлежне службе.
Члан 6.
Спровођење анализе потребе за обуком одвија се у складу са планом анализе потребе
за обуком и састоји се од следећих активности и то:
1) прикупљања података путем планираних инструмената;
2) обраде прикупљених података;
3) анализе и интерпретације добијених резултата;
4) формулисања предлога и препорука.
Члан 7.
Извештавање о спроведеној анализи потребе за обуком базира се искључиво на основу резултата добијених анализом потреба за обуком, који су и основ за израду
наставног плана и програма обуке.
Извештај о спроведеној анализи потребе за обуком подноси се у писаној форми и
доставља се Надлежној служби.
Израда наставног плана и програма обуке
Члан 8.
Израда наставног плана и програма обуке је процес који се састоји од следећих активности, и то:
1) одређивања учесника у изради наставног плана и програма обуке;
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2) утврђивања структуре и садржаја наставног плана и програма обуке.
Члан 9.
Обавезни учесници у изради наставног плана и програма обуке су запослени у Центру и представници Надлежне службе.
У изради наставног плана и програма обуке, у зависности од потребе могу учествовати стручњаци из одређених области, надлежни руководиоци, као и други заинтересовани субјекти.
Члан 10.
Наставни план и програм обуке је документ на основу којег се остварује планирање,
реализација и евалуација обуке.
Предлог наставног плана и програма обуке, након усаглашавања са организационом
јединицом Надлежне службе одговорном за област из које се ради програм обуке,
доставља се Секретаријату на мишљење.
После прибављеног мишљења, наставни план и програм обуке доставља се руководиоцу Надлежне службе на сагласност, а након тога, коначна верзија, министру ради
доношења.
Наставни план и програм обуке може се мењати или допуњавати, ако је потреба за
изменом или допуном утврђена у поступку евалуације или је последица усаглашавања са новим, измењеним или допуњеним прописима или усвојеним новим стандардима.
Наставни план и програм обуке садржи: назив, намену, циљ, опште и специфичне
исходе, организацију и трајање, услове за извођаче наставе (критеријуме и компетенције), улазне критеријуме за полазнике, препоруке за реализацију наставе, дидактичко-методичко упутство, начин провере знања и критеријуме оцењивања, програмски садржај и прилоге.
Израда материјала за обуку
Члан 11.
Материјал за обуку обухвата:
1) приручник за полазнике;
2) приручник за извођење наставе;
3) друга наставна средства и материјале.
Члан 12.
Приручник за полазнике је наставни материјал намењен полазницима у циљу остваривања предвиђених програмских исхода.
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Приручник за полазнике могу да израђују учесници у изради наставног плана и програма обуке, извођачи наставе и стручњаци из предметне области.
Приручник за полазнике обуке који садржи и стандарде за његово техничко уређивање, прописан је нормативима о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству.
Члан 13.
Приручник за извођење наставе израђује се на основу наставног плана и програма
обуке и дидактичко-методичког упутства које је саставни део наставног плана и програма обуке и приручника за полазнике.
Приручник за извођење наставе израђују учесници у изради наставног плана и програма обуке, извођачи наставе и стручњаци из предметне области.
Приручник за извођење наставе намењен је извођачима наставе, у циљу постизања
уједначеног квалитета извођења наставе, а у складу са наставним планом и програмом обуке.
Приручник за извођење наставе садржи планове часова за сваку наставну јединицу
предвиђену наставним планом и програмом обуке.
Члан 14.
За потребе обуке, а у зависности од врсте и намене обезбеђују се и друга одговарајућа
наставна средства и материјали, као што су:
1) информатичка опрема;
2) видео камере, фото-апарати, скенери и друга техничка опрема;
3) модели или макете различитих уређаја, апарата и др.;
4) графикони, мапе, карте;
5) опрема и др.
Члан 15.
Приручник за полазнике, приручник за извођење наставе и друге материјале за реализацију наставе обезбеђује Центар, у сарадњи са Надлежном службом.
Извођење наставе
Члан 16.
У оквиру оспособљавања и обуке наставу изводе: предавачи, инструктори и стручњаци из предметне области обуке (у даљем тексту: извођачи наставе).
Предавачи су запослени из Центра и из Надлежне службе, са вишегодишњим искуством из области која је предмет обуке, оспособљени за самостално планирање, припрему и извођење наставе у складу са принципима учења одраслих.
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Инструктори су запослени из Центра и из Надлежне службе, који изводе обуку усмерену на развој практичних знања и вештина.
Стручњаци који се ангажују као извођачи наставе могу бити запослени у Министарству и друга лица из земље и из иностранства, која поседују висок ниво стручних
знања и вештина из одређене области од значаја за предметну обуку.
Листу извођача обуке утврђује руководилац Центра у сарадњи са Надлежном службом.
Организација и реализација обуке
Члан 17.
Обуку субјеката и снага организује и реализује Центар самостално или у сарадњи са
Надлежном службом, у складу са израђеним наставним плановима и програмима
обуке, према исказаним потребама и плановима реализације.
План реализације обуке дoноси руководилац организационе јединице Министарства
надлежне за послове управљања људским ресурсима.
План реализације обуке садржи следеће елементе: правни основ, назив обуке, податке о месту, времену одржавања и трајању обуке, учесницима обуке (руководилац обуке, заменик руководиоца обуке, организатор обуке, координатор обуке, извођачи обуке, полазници обуке и друга ангажована лица на обуци), позивању на обуку, правима и обавезама учесника, смештају, исхрани, превозу, мерама безбедности, санитетском обезбеђењу, материјално-техничким и финансијским средствима, медијском
праћењу обуке, начину провере знања, спровођењу вредновања, уручењу потврда и
уверења, евалуацији, начину, року извештавања, друге податке од значаја за реализацију обуке и прилоге.
Провера знања и оцењивање
Члан 18.
Провера стеченог знања и вештина спроводи се на крају обуке ради провере оспособљености полазника.
Провера знања и вештина пружа повратне информације о оствареним исходима учења.
Проверу спроводи трочлана комисија у саставу: извођач наставе, представник Центра и представник организационе јединице Надлежне службе, односно представник
субјекта по чијем захтеву се обука организује.
Комисију за оцену оспособљености полазника обуке формира руководилац организационе јединице Министарства надлежне за послове обуке.
Оцењивање у смислу критеријума, начина и врсте, одређују се у сваком наставном
плану и програму обуке и прилагођено је исходима учења.
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Начин, методе, технике, инструменти, критеријуми, време и исходи који се оцењују,
саопштавају се полазницима пре почетка обуке, односно пре почетка реализације
наставних јединица.
Оцењивање представља резултат писменог, практичног и усменог проверавања успеха полазника на тестовима знања, ситуационим тестовима, усменим испитивањима,
демонстрација практичних вештина, праћењем рада полазника током обуке и других
видова провере.
Начини оцењивања су: нумеричко (бројчано и бодовно), описно и комбиновано оцењивање.
Праћење и контрола процеса обуке
Члан 19.
Праћење и контрола процеса обуке представља континуирану и систематску активност чија је сврха прикупљање и евидентирање података и информација о планираним процесним активностима обуке и њеним резултатима.
Циљ праћења и контроле процеса обуке je прикупљање и анализа актуелних, потпуних и тачних података и информација о обуци, ради доношења одлука о примени
превентивних и корективних мера у процесу реализације обуке, као и пружање
информативне подршке за спровођење евалуације.
Члан 20.
За спровођење, праћење и контролу процеса обуке одговоран је Центар.
Инструменти праћења и контроле процеса обуке су: упитници, анкете, интервјуи,
посматрање и др.
Основни процеси који се прате и контролишу су: организовање обуке, усклађеност
реализације обуке са садржајем донетих наставних планова и програма обуке и планом реализације, начин руковођења обуком, начин употребе планираних материјално-техничких и финансијских средстава, извођење наставе, начин организације провере усвојеног знања, поступак оцењивања, израда потврда о присуству на обуци, као
и други процеси у односу на активности и њихове резултате.
Члан 21.
Праћење и контрола процеса обуке спроводи се примарно у односу на елементе плана реализације обуке.
Праћење и контрола извођења наставе на обуци спроводи се на основу:
1) дидактичко-методичког упутства, које је саставни део наставног плана и програма обуке;
2) садржаја приручника за извођење наставе;
3) садржаја приручника за полазнике;
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4) планова реализације часа, презентација и материјала за полазнике и др.
Праћење и контрола рада извођача наставе спроводи се континуирано током обуке:
1) применом метода посматрања;
2) евидентирањем прикупљених података, на основу посматрања и испитивања;
3) њиховим упоређивањем у временском низу, током једног и/или више циклуса
обуке, по утврђеним елементима и на обрасцу у складу са посебним прописом.
Евалуација обуке
Члан 22.
Евалуација обуке је континуиран процес усмерен на вредновање наставног плана и
програма и процеса обуке, у коме се прате, анализирају и процењују: постигнућа полазника, начин извођења обуке, мишљења полазника о обуци, услови наставног
окружења, квалитет наставних средстава, квалитет наставних материјала, примењивост постигнућа полазника за квалитетно обављање послова и задатака у заштити и
спасавању односно управљање у ванредним ситуацијама и ниво задовољења потреба
за обуком.
Евалуација се спроводи у циљу побољшања квалитета планирања, организовања и
реализовања обуке и представља процес који садржи:
1) планирање евалуације обуке;
2) спровођење евалуације обуке;
3) извештавање о спроведеној евалуацији.
Члан 23.
Планирање евалуације обуке представља процес у коме се израђује план евалуације,
који у себи садржи следеће елементе: заглавље, основ спровођења, назив, увод, циљеве евалуације, начин прикупљања података, прилоге који у себи обухватају
инструменте за прикупљање података, протокол анализе (информације о месту, времену и начину прикупљања података).
Члан 24.
Спровођење евалуације одвија се у складу са планом евалуације и састоји се од следећих активности:
1) прикупљања података путем планираних инструмената;
2) обраде прикупљених података;
3) анализе и интерпретације добијених података;
4) формулисања предлога и препорука.
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Члан 25.
Извештај који се израђује након извршене евалуације састоји се од: заглавља, правног основа, назива, увода, циљева анализе, методологије анализе, организације анализе, инструмента анализе, узорака (циљна група) анализе, резултата, закључака,
предлога, препорука и прилога.
Извештај о евалуацији представља потврду квалитета наставног плана и програма
обуке и процеса обуке или основ за њихову измену.
Разматрање и поступање по препорукама евалуације обавезно је за Центар и Надлежну службу, у циљу унапређења квалитета наставног плана и програма, организације и реализације обуке.
Верификација обуке
Члан 26.
Ако полазник на провери знања и оспособљености, не покаже минимум стечених
знања или вештина, предвиђених наставним планом и програмом обуке, сматраће се
да није са успехом завршио обуку.
Полазнику који је са успехом завршио обуку издаје се Уверење о завршеној обуци
(Образац 1. ) који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Полазницима који су присуствовали стручним скуповима, семинарима, вежбама и
тренинзима издаје се потврда о присуству (Образац 2. ) која је одштампана уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Уверење из става 2. и потврду из става 3. овог члана издаје руководилац организационе јединице Министарства надлежне за послове обуке и на исте се може ставити
лого јединице локалне самоуправе, привредног друштва и другог правног лица односно донатора, уколико су обуку сами финансирали.
Финансирање обуке
Члан 27.
Финансијска средства за реализацију обуке обезбеђује корисник обуке.
Облици оспособљавања
Члан 28.
Оспособљавање се организује као:
1) основна обука;
2) специјалистичка обука.
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Основна обука
Члан 29.
Основна обука има за циљ оспособљавање припадника субјеката и снага за ефикасно
обављање послова и задатака заштите и спасавања.
Основна обука организује се за:
1) штабове за ванредне ситуације;
2) поверенике цивилне заштите;
3) припаднике јединица цивилне заштите опште намене.
Трајање, структура, програмски садржај и динамика обуке одређују се наставним
планом и програмом обуке.
Специјалистичка обука
Члан 30.
Специјалистичком обуком припадници субјеката и снага усвајају специјализована
знања и стичу вештине неопходне за компетентно обављање послова и задатака заштите и спасавања, који су везани за њихову намену и задатке односно привредну и
другу делатност.
Специјалистичка обука организује се за:
1) припаднике специјализованих јединица цивилне заштите;
2) запослене из састава субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање,
привредних друштава и других правних лица.
Одржавање потребног нивоа знања и вештина
Члан 31.
Одржавање потребног нивоа знања и вештина припадника субјеката и снага представља континуирано унапређивање и развијање стечених као и усвајање нових знања, вештина и ставова, који су проистекли из праксе, научно-истраживачког рада
или нових нормативних уређења одређених области, с циљем законитог, ефикасног и
безбедног извршавања задатака заштите и спасавања.
Одржавање потребног нивоа знања и вештина организује се и реализује кроз семинаре, вежбе и тренинге.
Семинар је вид обуке који подразумева предавање на једну или више тема, коју држе
експерти из дате области.
Вежбе припадника субјеката и снага система, организују се у циљу увежбавања и
провере оспособљености за извршавање наменских задатака.
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Вежбе могу бити теренске, командно-симулационе и комбиноване.
Теренска вежба представља проверу и увежбавање знања и вештина у теренским
условима.
Командно-симулационе вежбе представаљају: увежбавање организационих способности штабова за ванредне ситуације, координисаног поступања и садејства са другим штабовима и снагама система и провере оспособљености штабова за поступање у
реалном времену и у условима симулираних ванредних ситуација.
Комбинована вежба представаља увежбавање комуникације, координације и практичног поступања штабова за ванредне ситуације и снага на терену.
Тренинг је вид обуке који се организује у циљу обнове и увежбавања знања стечених
на основној обуци.
Одређени садржаји одржавања потребног нивоа знања и вештина могу се реализовати и ван Министарства, у сарадњи са другим државним органима, домаћим и страним правним лицима, као и у оквиру међународне сарадње.
III. ВРСТЕ ОБУКА
Обука запослених у Надлежној служби
Члан 32.
Обука запослених у Надлежној служби врши се кроз стручно оспособљавање и усавршавање, у складу са стандардима и на начин прописан нормативним актима који
уређују стручно оспособљавање и усавршавање у Министарству.
Обука штабова за ванредне ситуације
Члан 33.
План и динамику обучавања штабова за ванредне ситуације израђује Центар, у сарадњи са организационом јединицом Надлежне службе на пословима координације
рада штабова за ванредне ситуације.
Приликом израде планова и динамике обука штабова за ванредне ситуације узимају
се у обзир и захтеви јединица локалне самоуправе.
Обука штабова за ванредне ситуације подразумева обуку:
1) команданата штабова за ванредне ситуације;
2) начелника штабова за ванредне ситуације;
3) чланова штабова за ванредне ситуације.
Обука штабова за ванредне ситуације се реализује на основу наставних планова и
програма донетих у складу са овим правилником.
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Обука председника општина, градоначелника и њихових заменика врши се кроз обуку командата штабова за ванредне ситуације.

Обука припадника јединица цивилне заштите
Члан 34.
Обука припадника јединица цивилне заштите реализује се као обука специјализованих јединица цивилне заштите или обука јединица цивилне заштите опште намене.
Обука припадника специјализованих јединица цивилне заштите
Члан 35.
Обуку специјализованих јединица цивилне заштите организује Центар, у сарадњи са
Надлежном службом, осим специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање, чија се обука организује у сарадњи са јединицом локалне самоуправе.
Обучавање припадника специјализованих јединица цивилне заштите планира се у
складу са годишњим планом и потребама Надлежне службе, односно потребама јединице локалне самоуправе.
Специјализована јединица цивилне заштите не позива се на планирану обуку уколико је у току године ангажована на учешћу у реализацији мера цивилне заштите, осим
у случају када је током тог ангажовања исказана недовољна спремност за обављање
наменских задатака.
Обука специјализованих јединица цивилне заштите се реализује на основу наставних
планова и програма донетих у складу са овим правилником.
Члан 36.
План и динамику обучавања специјализованих јединица цивилне заштите израђује
Центар, у сарадњи са Надлежном службом, односно јединице локалне самоуправе.
Обука припадника јединица цивилне заштите опште намене
Члан 37.
План и динамику обучавања јединица цивилне заштите опште намене доноси Центар, на основу захтева јединица локалне самоуправе.
Обуку јединица цивилне заштите опште намене организује Центар у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, Надлежном службом, Ватрогасним савезом Србије и
Црвеним крстом Србије према наставном плану и програму обуке донетом у складу
са овим правилником.
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Обука повереника цивилне заштите
Члан 38.
Обука повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите (у даљем тексту: повереници цивилне заштите) се врши на основу наставног плана и програма донетог у складу са овим правилником.
Обука повереника цивилне заштите се врши на захтев јединице локалне самоуправе,
штабова за ванредне ситуације на свим нивоима и привредних друштава и других
правних лица.
План и динамику обучавања повереника цивилне заштите доноси Центар, према
исказаним потребама и захтевима.
Обука представника субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и
представника органа државне управе
Члан 39.
Под обуком представника субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и
представника органа државне управе, у смислу овог правилника, подразумева се обука запослених из наведених субјеката и врши се у складу са наставним планом и програмом, законом који регулише њихов рад или јавним овлашћењима и програмским
активностима конкретне организације.
Обука субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредних друштава и
других правних лица врши се на основу захтева субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, привредних друштава и других правних лица.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 40.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обучавању,
наставним плановима и програмима и нормативима наставних средстава и опреме за
обучавање припадника цивилне заштите (Службени гласник Републике Србије, број
8/13).
Члан 41.
Обуке субјеката и снага које су започете, а нису окончане до дана ступања на снагу
овог правилника, окончаће се у складу са одредбама прописа који је важио до ступања на снагу овог правилника.
Члан 42.
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Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 5621/20-4
У Београду, 21. октобра 2020. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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36. Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне
заштите и критеријумима за њихово именовање
Службени гласник Републике Србије", број 102 од 24. јула 2020.
Члан 1.
Овим правилником прописује се рад повереника и заменика повереника цивилне заштите (у даљем тексту: повереник и заменик повереника) и критеријуми за њихово именовање.
Члан 2.
Повереници и заменици повереника у органима државне управе, аутономне покрајине и
јединицама локалне самоуправе, привредним друштвима и другим правним лицима,
учествују у припреми и организовању запослених за спровођење личне и узајамне заштите и мера цивилне заштите.
Члан 3.
Повереници и заменици повереника у насељеним местима, делу насеља и стамбеним
зградама, обезбеђују припрему и организовано учешће грађана у спровођењу личне и
узајамне заштите и мера цивилне заштите, на угроженим и настрадалим подручјима.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима су у обавези да поступају у складу са
упутствима повереника.
Члан 4.
Надлежни штаб за ванредне ситуације или орган односно руководилац који их је поставио активира повереника и заменика повереника за ангажовање на спровођењу мера
цивилне заштите у ванредним ситуацијама и ванредном и ратном стању.
Члан 5.
Примерак акта о именовању и разрешењу повереника и заменика повереника у органима државне управе, аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, привредним друштвима и другим правним лицима, у насељеним местима, деловима насеља и
стамбеним зградама, доставља се надлежном територијалном органу Министарства
одбране.
Органи државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе
Члан 6.
Поверенике и заменике повереника именује и разрешава руководилац органа државне
управе, органа аутономне покрајине и органа јединице локалне самоуправе, у чијој надлежности су послови који се односе на заштиту и спасавање.
Повереници и заменици повереника именују се за објекте које користе органи, из редова
запослених који обављају послове оперативног нивоа руковођења.
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Повереници се именују за објекат, и то по један повереник и заменик повереника на сваких сто запослених лица.
Уколико је орган за који се именује смештен у више објеката који су спојени или у непосредној близини, повереник и заменик повереника може бити именован и зa те објекте,
водећи рачуна о услову из става 3. овог члана.
Привредна друштва и друга правна лица
Члан 7.
Поверенике и заменике повереника у привредном друштву и другом правном лицу, именује и разрешава директор или други надлежни орган одређен општим актом, у чијој
надлежности су послови који се односе на заштиту и спасавање или у складу са проценом.
Повереници и заменици повереника именују се за објекте привредног друштва или другог правног лица из редова запослених који обављају послове оперативног, односно најнижег нивоа руковођења.
У привредним друштвима и другим правним лицима која имају до 100 запослених именује се један повереник и заменик повереника.
У привредним друштвима и другим правним лицима која имају од 100 до 500 запослених именује се по један повереник и заменик повереника на сваких 100 запослених, а са
преко 500 запослених ‒ повереник и заменик повереника именују се на сваких 250 запослених.
Уколико је привредно друштво и друго правно лице смештено у више објеката који су
спојени или у непосредној близини, повереник и заменик повереника може бити именован и зa те објекте водећи рачуна о услову из ст. 3. и 4. овог члана.
У објектима у којима се рад организује сменски, повереник и заменик повереника именују се за сваку смену.
Насељена места, део насеља и стамбене зграде
Члан 8.
Поверенике и заменике повереника у насељеним местима, делу насеља и стамбеним
зградама именује и разрешава надлежни штаб за ванредне ситуације.
Повереници и заменици повереника именују се у насељеним местима, деловима насеља
и стамбеним зградама из редова активиста у месним заједницама, угледних грађана,
председника скупштина стамбених заједница или других лица у складу са проценом
штаба.
У насељеним местима, штаб за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе или
градске општине, именује једног повереника и заменика повереника на сваких 350 становника.
У руралним насељеним местима која имају мање од 350 становника, повереник и заменик повереника именује се без обзира на број становника.
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Уколико стамбена заједница има мање од 200 станара, повереници и заменици повереника постављају се по критеријумима за постављање повереника као за део насеља.
Повереници и заменици повереника именују се у складу са карактеристикама територије на којој се налази насељено место односно део насеља, како би се обезбедило правовремено и ефикасно обавештавање и оргaнизовање угроженог становништва за заштиту
и спасавање.
Повереник и заменик повереника морају имати пребивалиште на територији за коју су
именовани.
Надлежни штаб организује начин комуникације и достављања података од стране повереника и заменика повереника.
Члан 9.
Повереник и заменик повереника се разрешава уколико:
1) није способан да испуњава своје обавезе из здравствених разлога;
2) не обавља своје задатке савесно и на прописан начин;
3) престане да испуњава услове који су прописани за именовање повереника и заменика
повереника;
4) из других разлога на предлог службе у чијој надлежности су активности које се односе
на заштиту и спасавање.
Члан 10.
У aкту о именовању наводе се лични подаци повереника и заменика повереника, основни задаци у складу са планом заштите и спасавања и утврђују се територија, простор или
објекти за које су именовани.
У aкту о разрешењу, поред личних података, наводе се и разлози због којих престаје
ангажовање повереника и заменика повереника.
Рад повереника и заменика повереника цивилне заштите
Члан 11.
Повереници именовани за објекте органа државне управе, органа аутономне покрајине,
органа јединице локалне самоуправе, привредног друштва и другог правног лица извршавају задатке организовано, према плану заштите и спасавања и наредбама и упутствима руководиоца органа односно правног лица.
Рад повереника се заснива на организовању и спровођењу првих превентивних или оперативних активности на заштити и спасавању људи и материјалних добара у ситуацијама када се најави настанак опасности или се опасност појавила.
Повереник по овлашћењу руководиоца у обавези је да сарађује са надлежном службом
јединице локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази и надлежним штабом за ванредне ситуације.
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О свим активностима повереник благовремено обавештава руководиоца органа, односно
правног лица.
Рад повереника у привредном друштву координира сопствена служба у чијој надлежности су послови који се односе на заштиту и спасавање.
Члан 12.
Повереници именовани за насељена места, делове насеља и стамбене зграде извршавају
задатке организовано, према плану заштите и спасавања јединице локалне самоуправе у
координацији са надлежном службом јединице локалне самоуправе и надлежним штабом за ванредне ситуације.
Задаци повереника
Члан 13.
У периоду припрема за поступање у ванредним ситуацијама и ванредном и ратном стању, повереник обавља следеће послове:
1) упознаје грађане/запослене са чињеницом да је њихов повереник цивилне заштите,
његовим дужностима и њиховим обавезама током спровођења личне и узајамне заштите
и мера цивилне заштите;
2) одазива се на обуке које се организују за поверенике и учествује у припремању и оспособљавању становништвa/запослених за личну и узајамну заштиту, према утврђеним
програмима за обуку;
3) даје упутства грађанима/запосленима о предузимању превентивних мера у својој непосредној околини у циљу спречавања или умањења последица од елементарних непогода и других опасности (одржавање и чишћење пропуста и одводних канала, чишћење
и одржавање подрумских и таванских просторија у циљу заштите од пожара, одржавање
противпожарних путева, мере предострожности приликом паљења ватре на отвореном
простору и др. );
4) предузима мере да се грађани/запослени упознају са знацима за узбуњивање и
поступцима реаговања на њих;
5) учествује у припремању и извођењу вежби заштите и спасавања на територији своје
одговорности;
6) обавља и друге послове и задатке, по налогу руководиоца органа, привредног друштва, правног лица, надлежне службе јединице локалне самоуправе и надлежног штаба за
ванредне ситуације.
Поред послова из става 1. тач. 1) ‒6) овог члана, повереници именовани за насељена
места, делове насеља и стамбене зграде обављају и следеће послове:
1) учествују у прикупљању података од значаја за планирање мера цивилне заштите и
исте достављају надлежној служби у локалној самоуправи (подаци о категоријама становништва за евакуацију; објектима који одговарају за збрињавање; склоништима и
другим објектима погодним за склањање; опреми и средствима коју поседују грађани за
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евакуацију и асанацију; средствима и опреми за гашење пожара, прскалице, цистерне,
грађевинске машине, трактори и др. које су у власништву грађана и сл. );
2) воде евиденцију материјално-техничких средстава које поседују грађани, а која се могу употребити у акцијама заштите и спасавања.
Члан 14.
За време трајања ванредних ситуација и ванредног и ратног стања, повереник обавља
следеће активности:
1) по добијању наредбе о спровођењу мера заштите и спасавања, повереник неодложно
обавештава свог заменика о томе;
2) по добијању упозорења од стране надлежног штаба, повереник обавештава и узбуњује
становништво/запослене о предстојећим опасностима у складу са инструкцијама;
3) хитно обавештава штаб за ванредне ситуације о свим чињеницама битним за спровођење мера заштите и спасавања;
4) организује грађане/запослене у спровођењу личне и узајамне заштите и мера цивилне
заштите;
5) организује грађане/запослене у пружању помоћи оперативним снагама заштите и
спасавања (ватрогасно-спасилачким јединицама, специјализованим јединицама цивилне заштите и другим снагама система заштите и спасавања), у акцијама заштите и спасавања, а које не захтевају посебну стручност и оспособљеност и у мери која не угрожава
њихову безбедност;
6) у складу са наредбом и инструкцијама штаба, доставља штабу за ванредне ситуације
информације о:
(1) стању на угроженом подручју (број пострадалих или угрожених лица, број порушених
и оштећених објеката, оштећеност и проходност саобраћајница на њиховој територији,
оштећења и кварове на објектима инфраструктуре, податке о поплављеним подручјима,
објектима и природним добрима настрадалим у пожарима и другим последицама елементарне непогоде или друге опасности) ,
(2) ангажованим људским и материјалним капацитетима на спровођењу мера заштите и
спасавања,
(3) реализацији мера цивилне заштите,
(4) потребама за ангажовањем додатних снага и средстава и
(5) другим подацима битним са аспекта спровођења мера цивилне заштите у случају
елементарне непогоде или друге опасности;
7) учествује у организацији збрињавања угрожених и евакуисаних лица;
8) организује грађане/запослене за учешће у спасавању плитко затрпаних из рушевина,
угрожених лица из мање оштећених објеката и рашчишћавање рушевина, у мери која не
угрожaва њихову безбедност;
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9) организује грађане/запослене за учешће у спасавању од поплава, у мери која не
угрожaва њихову безбедност (пуњење џакова и јачање заштите инфраструктуре у водотоцима и сл. );
10) организује активности на локализовању и гашењу почетних и мањих пожара, у мери
која не угрожaва њихову безбедност;
11) обавља и друге послове и задатке, по наређењу штаба за ванредне ситуације и захтевима надлежне службе јединице локалне самоуправе или руководиоца органа или привредног друштва, односно правног лица.
Члан 15.
У периоду отклањања последица од ванредних ситуација и ванредног и ратног стања,
повереник обавља следеће активности:
1) предузима мере организовања грађана/запослених на помоћи у отклањању оних
последица које они ангажовањем могу санирати на својим објектима становања и рада,
материјалним добрима и имовини;
2) предузима и друге мере и задатке које нареди надлежни штаб за ванредне ситуације
или руководилац органа или привредног друштва, односно другог правног лица.
Члан 16.
Заменик повереника помаже поверенику у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док је одсутан или спречен.
Опрема за рад повереника
Члан 17.
Органи и привредна друштва, односно друга правна лица која су обавезна да именују
повереника и заменика повереника за своје потребе, за њихов рад обезбеђују прслук са
ознаком „повереник цивилне заштите”, кишну кабаницу, гумене чизме, средства везе
(радио или мобилна веза), мегафон, батеријску лампу и комплет прве помоћи, као и документа за рад, која су у обавези да им обезбеде у складу са овим правилником.
Документа за рад повереника
Члан 18.
Повереници у привреднoм друштву и другом правном лицу, органима државне управе,
органима аутономне покрајине и органима јединица локалне самоуправе, приликом
спровођења мера цивилне заштите користе документа из плана заштите и спасавања, и
то: подсетник за рад повереника по мерама цивилне заштите које ће спроводити, телефонски именик одговорних лица и надлежних служби које повереник контактира приликом обављања својих задатака, преглед запослених који имају завршену обуку прве
помоћи, противпожарне заштите и друге обуке од значаја за заштиту и спасавање или
поседује знања и вештине од значаја и друге прегледе који могу бити од значаја у заштити и спасавању запослених и корисника услуга.
Повереник води све податке од значаја и за организацију и спровођење мера и задатака,
добијеним задацима и предузетим мерама, проблемима у извршавању задатака и др.
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Члан 19.
Повереници у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама у реализацији задатака заштите и спасавања користе документа која су извод из плана заштите и спасавања јединице локалне самоуправе и која добијају од надлежне службе јединице локалне самоуправе.
Документа из става 1. овог члана садрже: подсетник за рад повереника цивилне заштите,
телефонски именик одговорних лица, надлежних служби и органа које повереник контактира приликом обављања својих задатака, податке о домаћинствима на територији за
коју је надлежан; преглед склоништа и других објеката где ће се склањати становништво; прегледе рејона прихвата становништва за евакуацију и друге податке неопходне за
евакуацију; преглед објеката за збрињавање и друге прегледе који могу бити од значаја у
заштити и спасавању становништва и друге прегледе који могу бити од значаја за рад
повереника, а у складу са проценом руководиоца, надлежне службе јединице локалне
самоуправе или надлежног штаба.
Документа из става 1. овог члана за повереника обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Поред докумената из става 2. овог члана, повереник води прегледе о грађанима који
имају завршену обуку прве помоћи, противпожарне заштите и друге обуке, знања и вештине од значаја за заштиту и спасавање, преглед средстава које поседују грађани, а која
се могу употребити у акцијама заштите и спасавања.
Повереник води све податке од значаја за организацију и спровођење мера и задатака,
ангажованим снагама и средствима, добијеним задацима и предузетим мерама, проблемима у извршавању задатака и др.
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
01 број 12185/19-10
У Београду, 21. јула 2020. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
О акту
Структура прописа
Преглед гласила у PDF-у
Референце
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37. Правилник о организационо-техничким условима које морају
испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене
ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
Службени гласник Републике Србије, бр. 9 од 13. фебруара 2019, 116 од 16. септембра
2020 - УС
Члан 1.
Овим правилником прописују се организационо-технички услови које морају испуњавати привредна друштва, односно друга правна лица за добијање овлашћења за израду
процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања (у даљем тексту: Овлашћење).
Члан 2.
Овлашћење се издаје привредном друштву, односно другом правном лицу које, поред
законских, испуњава и следеће услове:
1) да је регистровано као правно лице у Агенцији за привредне регистре;
2) има стално запослена најмање три лица, која поседују Лиценцу за израду процене
ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;
3) обезбеђује услове за чување пословне тајне или податка од посебног значаја за безбедност лица, имовине и других добара које запослени, сарадници и други учесници у
изради докумената сазнају у поступку израде процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасавања;
4) обавља делатност у простору који испуњава услове који одговарају потребама рада на
изради процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања и у коме су просторије тако организоване да омогућавају несметан, самостални рад запослених на изради
наведених докумената, односно, располаже већом просторијом за одржавање састанака,
минималне површине 16 m², са одговарајућом канцеларијском и техничком опремом,
као и простором за руководиоце и администрaтивно особље;
5) располаже информатичком опремом у довољном броју за све запослене тако да сви
могу радити независно и истовремено.
Просторије и опрема из става 1. овог члана морају бити заштићени од приступа неовлашћених лица.
*Службени гласник Републике Србије, број 116/2020 (Одлука УС)
Члан 3.
Изузетно од одредаба члана 2. овог правилника, привредно друштво, односно друго
правно лице које је одлуком Владе одређено за субјекта од посебног значаја за заштиту и
спасавање Републике Србије, може добити овлашћење за израду сопствене процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања и без испуњавања услова из члана 2.
став 1. тачка 1) овог правилника.
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Члан 4.
Привредно друштво, односно друго правно лице, уз захтев за издавање Овлашћења,
прилаже одговарајуће доказе о испуњености услова из члана 2. овог правилника, као и
доказ о уплаћеној административној такси.
Образац захтева за издавање Овлашћења (Образац) одштампан је у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.
О захтеву за издавање Овлашћења одлучује министар, односно лице које он овласти.
Члан 5.
Привредно друштво, односно друго правно лице коме је издато Овлашћење, без одлагања обавештава Надлежну службу о свим статусним променама и променама у вези са
условима из члана 2. овог правилника.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Републике Србије”.
Број 01-12863/18-4
У Београду, 7. фебруара 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
Образац
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број телефона организационе јединице која спроводи поступак
Електронска адреса
Назив административног поступка: Издавање овлашћења за израду процене ризика од
катастрофа и плана заштите и спасавања
Шифра административног поступка:_________
ЗАХТЕВ
ЗА ДОБИЈАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
подноси
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – СЕКТОРУ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
________________________________________________________
(назив привредног друштва/правног лица – /пословно име)
_____________________________, __________________________
(адреса седишта) (матични број)
_____________________________ __________________________
(електронска адреса е-mail) (број телефона правног лица)
________________________________________________
(одговорно лице, име и презиме, ЈМБГ)
Подаци о запосленима:
1. _______________________________________________________
(име и презиме запосленог лица, ЈМБГ и број лиценце)
2. _______________________________________________________
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(име и презиме запосленог лица, ЈМБГ и број лиценце)
3. _______________________________________________________
(име и презиме запосленог лица, ЈМБГ и број лиценце)
Уз захтев се доставља следећа документација:
1. Доказ о уплати таксе
2. __________________
3. __________________
4. __________________
Информација о финансијским издацима:
– Износ Такса за захтев ___________ динара
– Износ Такса за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана
заштите и спасaвања ____________ динара
Такса се уплаћује на рачун ___________________________
Модел и позив на број___________________
Информација о року за решавање уредног захтева: 60 дана
Датум подношења захтева
______________________
Подносилац захтева
Одговорно лице у прaвном лицу
___________________________
*Сва лица наведена у овом захтеву су сагласна да привредно друштво/друго правно
лице за потребе добијања овлашћења може извршити увид, прибавити и обрадити
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни
у поступку одлучивања
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38. Правилник о професионалним ватрогасним јединицама локалне самоуправе
Службени гласник Републике Србије", број 18 од 9. марта 2012.
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђује се минималан број ватрогасаца, као и техничка опремљеност и обученост професионалних ватрогасних јединица чији су оснивачи јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ватрогасне јединице).
Минималан број ватрогасаца
Члан 2.
Минималан број ватрогасаца у ватрогасној јединици одређује се на основу Плана заштите од пожара, односно процене угрожености од пожара јединице локалне самоуправе.
Ватрогасна јединица може бити формацијски организована као:
1) група, са најмање 3 ватрогасца,
2) одељење, са најмање 13 ватрогасаца,
3) вод, са најмање 27 ватрогасаца,
4) чета, са најмање 54 ватрогасца,
5) батаљон, са најмање 108 ватрогасаца,
6) бригада, са најмање 216 ватрогасаца,
који су распоређени у сменски рад, 24 сата дневно.
Основна обука
Члан 3.
Запослени у ватрогасној јединици дужни су да похађају основну обуку из области заштите од пожара, у складу са законом којим се уређује заштита од пожара.
Стручни испит
Члан 4.
Запослени у ватрогасној јединици дужни су да положе стручни испит из области заштите од пожара по програму који важи за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица.
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Обучавање
Члан 5.
Запослени у ватрогасним јединицама се, у току извршавања редовних радних задатака
тих јединица, практично и теоријски обучавају, у јединицама и на терену, с циљем одржавања сталне психофизичке спремности.
Лично-заштитна опрема
Члан 6.
Припадници ватрогасне јединице током обуке, дежурства и интервенције носе прописану радну и заштитну опрему и функционалне ознаке.
Материјално-техничка средства
Члан 7.
Минимум одговарајуће опреме и других материјално-техничких средстава који су неопходни за вршење послова из области заштите и спасавања и које ватрогасне јединице
морају поседовати дати су у табели у Прилогу, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Возила и опрема за гашење пожара
Члан 8.
Ватрогасна возила и опрема за гашење пожара и спасавање морају бити у исправном
стању и морају се користити само у сврхе за које су намењени.
Завршна одредба
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
01 број 8415/11-4
У Београду, 2. марта 2012. године
Министар
унутрашњих послова,
Ивица Дачић, с. р.
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Прилог

Група ватрогасних
справа и опреме

I
ВАТРОГАСНА
ВОЗИЛА

II
ВАТРОГАСНЕ
ПУМПЕ

III
ВАТРОГАСНЕ
ЛЕСТВЕ

IV
ЗАШТИТНЕ
СПРАВЕ И
ОПРЕМА

V
ЗАЈЕДНИЧКА
ОПРЕМА

Назив
1. Командно возило
2. Ватрогасно навално возило
(вода/пена)
3. Ауто-цистерна
4. Возило за превоз опреме
5. Техничко возило са комплет
опремом
6. Аутомеханичке лестве
7. Хидраулична зглобна платформа
8. Ватрогасно возило ВПС
9. Теретно возило носивости 5
тона
1. Моторна ватрогасна пумпа
2. Електро-моторна ватрогасна
пумпа
3. Брентаче
4. Напртњаче
1. Лестве склапајуће
2. Лестве кукаче
3. Лестве растегаче алуминијумске
4. Спуснице затворене
5. Спуснице отворене
6. Унакрсно уже
7. Морнарске лестве
8. Јастук за спасавање
1. Изолациони апарати (компримовани ваздух)
2. Резервне боце за компримовани ваздух
3. Одела за заштиту од пламена
4. Одела за заштиту од хемијских
агенаса
5. Детектор гасова
црево 52 mm
црево 75 mm

Минимум одређен по формацијама ватрогасних јединица
бригада батаљон чета
вод одељење
1
1
1
5

4

3

2

1

5
4

4
3

3
2

2
1

1
1

2

2

1

1

-

2

1

1

1

-

2

1

1

1

-

1

1

1

-

-

2

1

1

-

-

25

20

15

10

5

15

12

9

6

3

15
50
6
6

12
40
5
5

9
30
4
4

6
20
2
2

3
10
2
2

6

5

4

3

2

2
1
1
2
2

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

1
-

-

40

30

20

10

5

20

12

10

5

3

4

3

2

1

1

10

8

6

4

2

10

8

2

2

25
15

20
12

6
комада
15
8

10
3

5
15
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метларица
млазница дубинска „копље”
млазница универзална 52 mm
млазница универзална 75 mm
млазница за тешку пену
млазница за средњу пену
пеногенератор
ручни апарат за гашење пожара
прахом „С-9”
ручни апарат за гашење пожара
угљен диоксидом „Ц02-5”
ручни апарат за гашење пожара
водом (напртњача)
пенило
VI
ТЕХНИЧКА
ОПРЕМА

VII
ОПРЕМА ЗА
ОСВЕТЉЕЊЕ

моторна тестера за дрво
хидраулични развални алат
моторна тестера за сечење метала
Опрема за осветљавање места
интервенције
ручних акумулаторских лампи
рефлектор преносни са сталком
и каблом
пуњач за акумулаторе ручних
лампи
ручна акумулаторска лампа у „С”
изведби
електроагрегат

VIII
уређај за одимљавање и вентиОПРЕМА ЗА
лацију
ПРОВЕТРАВАЊЕ

25
2
10
6
5
5
5

20
2
8
5
4
4
4

15
1
6
4
3
3
3

10
1
4
3
2
2
2

5
2
2
2
1
1
1

20

15

13

10

8

15

12

10

8

5

25

20

15

10

5

3000
6
5

2000
5
4

литара
1000
4
3

500
3
2

200
2
1

5

4

3

2

1

2

1

комада
по потреби
5

4

3
по потреби

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

5

4

3

2

1
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39. Правилник о ближим условима које морају испуњавати правна
лица за обављање послова oрганизовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће категорије угрожености од пожара
Службени гласник Републике Србије, број 6 од 29. јануара 2021.
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови које морају испуњавати правна лица за
обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима прве, друге и треће
категорије угрожености од пожара, као и услови и начин издавања и одузимања
овлашћења за обављање ових послова привредном друштву, односно другом правном
лицу од стране Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).
Члан 2.
Одредбе овог правилника не примењују се на послове организовања заштите од пожара
у објектима Војске Србије и наменске индустрије.
Члан 3.
Организовање заштите од пожара, у зависности од категоријe угрожености од пожара у
коју је разврстано привредно друштво односно друго правно или физичко лице, обухвата: организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеђивање
довољног броја стручно оспособљених лица за спровођење мера заштите од пожара и
спровођење сталног дежурства, обезбеђивање технички опремљене и обучене ватрогасне
јединице са потребним бројем ватрогасаца и обезбеђивање опреме и уређаја за гашење
пожара.
Члан 4.
Овлашћење за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним у прву категорију угрожености од пожара може се издати правном лицу које:
1) је уписано у Регистар привредних субјеката;
2) има потребан број запослених лица, у радном односу, која имају уверење о положеном
посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара и то:
(1) најмање једно лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара
према пропису којим су уређене лиценце из области заштите од пожара,
(2) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност према
пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара, доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних система и то стабилних система за
гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара, стабилних система за детекцију
експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама опасности и одређивања ових зона
на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара
запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја, електричних
инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и експлозивима
и система за одвођење дима и топлоте,
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(3) најмање једно лице са које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године из научне области правних наука,
(4) најмање два лица са стеченом средњом стручном спремом техничке струке;
3) има организовану ватрогасну јединицу са сталним дежурством, са потребним бројем
обучених ватрогасаца и опремом у складу са законом и прописима који уређују потребну
техничку опремљеност и број ватрогасаца ватрогасне јединице, смештену у смештајном
простору за људство, возила и опрему која се налази у субјекту прве категорије угрожености;
4) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:
(1) уређаје за мерење притиска воде,
(2) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,
(3) мобилне уређаје за мерење концетрације експлозивних смеша,
(4) термовизијску камеру;
5) има обезбеђене техничке услове за вођење евиденција у складу са овим правилником;
6) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу.
Члан 5.
Припадници ватрогасне јединице из члана 4. тачка 3) овог правилника морају бити у
радном односу у правном лицу односно код подносиоца захтева за издавање овлашћења.
Опрема за ватрогасну јединицу мора бити у власништву правног лица односно подносиоца захтева за издавање овлашћења.
Услови за добијање овлашћења за обављање послова организовања заштите од пожара у
субјектима разврстаним у прву категорију, који се односе на ангажовање ватрогасне јединице, не могу се обезбедити закључивањем уговора о пословно техничкој сарадњи
подносиоца захтева за издавање овлашћења са трећим лицем.
Члан 6.
Овлашћење за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима разврстаним у другу и трећу категорију угрожености од пожара може се издати правном лицу
које:
1) је уписано у Регистар привредних субјеката;
2) има потребан број запослених лица у радном односу, која имају уверење о положеном
посебном стручном испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара и то:
(1) најмање једно лице које има лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара
према пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара,
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(2) најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и извођење за делатност према
пропису којим су уређене лиценце из заштите од пожара, доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних система и то стабилних система за
гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара, стабилних система за детекцију
експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама опасности и одређивања ових зона
на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара
запаљивих течности и експлозивних прашина и експлозивних материја, електричних
инсталација и уређаја за просторе угрожене експлозивним атмосферама и експлозивима
и система за одвођење дима и топлоте за делатност и лиценце,
(3) најмање једно лице које је стекло најмање 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
из научне области правних наука,
(4) најмање једно лица са стеченом средњом стручном спремом техничке струке;
3) има опрему, уређаје и алате у власништву, и то:
(1) уређаје за мерење притиска воде,
(2) електричне мерне уређаје за испитивање инсталација ниског напона,
(3) мобилне уређаје за мерење концетрације експлозивних смеша,
(4) термовизијску камеру;
4) има обезбеђене техничке услове за вођење евиденција у складу са овим правилником;
5) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном коришћењу обезбеђеном по другом основу.
Члан 7.
Услови прописани у члану 6. став 1. овог правилника примењују се за пружање услуга
заштите од пожара за максимум десет привредних друштава односно других правних и
физичких лица разврстаних у другу и трећу категорију угрожености од пожара.
На сваких десет нових привредних друштава односно других правних и физичких лица
разврстаних у другу и трећу категорију угрожености од пожара са којима су закључени
уговори о обављању послова који су предмет овог правилника, број лица из члана 6. става 1. тачка 2) подтачка (4) овог правилника увећава се за један.
О свакој промени броја правних лица којима се пружају услуге, правно лице из овог члана дужно је да обавести Министарство.
Члан 8.
Опрема, уређаји и алати из члана 4. тачка 4) и члана 6. тачка 3) овог правилника морају
бити обележени припадајућим инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара
и подлеже контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима и морају
бити регистровани путем бар кода о чему се води посебна електронска евиденција у
складу са чланом 10. овог правилника.
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Члан 9.
Правно лице из чл. 4. и 6. овог правилника је дужно да, приликом сваког појединачног
ангажовања за пружање услуга организовања заштите од пожара, поступа у складу са
решењем о категоризацији правног лица и спроводи обавезе проистекле из категоризације утврђене законом и прописима који уређују организовање заштите од пожара према категорији угрожености од пожара.
Поред услова за добијање овлашћења из чл. 4. и 6. овог правилника, за свако правно
лице којем пружа услуге организовања заштите од пожара, правно лице које поседује
овлашћење мора имати у радном односу запослена лица одговарајућег нивоа образовања и стручне оспособљености која ће обављати послове из члана 3. овог правилника.
Члан 10.
Правно лице из чл. 4. и 6. овог правилника води електронску евиденцију о расположивој
опреми правног лица са којим има закључен уговор о пружању услуга, у којој сви уређаји
морају бити регистровани путем бар кода.
Електронска база података обавезно садржи све податке из издатих исправа о извршеном контролисању опреме, уређаја и инсталација за гашење пожара и инсталација посебних система, као и све промене на опреми, уређајима и инсталацијама за гашење пожара и инсталација посебних система (расходи, кварови) и стање њихове исправности.
Попис опреме у дигиталном формату, односно електронска база података о опреми, уређајима и инсталацијама из става 1. овог члана мора бити доступна у сваком тренутку и
достављена организационој јединици Министарства која врши надзор у области заштите од пожара и експлозија.
Опрема правног лица којем се пружају услуге, а која мора бити евидентирана у електронској бази података је:
1) хидрантска мрежа за гашење пожара;
2) мобилни уређаји за гашење пожара;
3) инсталација и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара;
4) уређаји за гашење пожара;
5) уређаји за детекцију експлозивних и запаљивих гасова;
6) инсталација за одвођење дима и топлоте;
7) инсталација и уређаји у зонама опасности од експлозије;
8) остали стабилни системи (угљен диоксид, пена, аеросоли и др. );
9) противпожарна клапна;
10) други уређаји и системи о којима Министарство води евиденцију.
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Члан 11.
Утврђивање испуњености услова за обављање послова из чл. 4. и 6. овог правилника,
врши се на основу захтева поднетог од стране правног лица.
Захтев за издавање овлашћења за обављање одређених послова обавезно садржи тачан
назив и адресу седишта правног лица и врсту послова за коју се тражи овлашћење.
Уз захтев се, у зависности од услова утврђених овим правилником, достављају следећи
прилози:
1) извод из Регистра привредних субјеката, са подацима о привредном субјекту;
2) списак лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;
3) списак опреме, уређаја и алата потребни за обављање послова за које се издаје
овлашћење са наведеним фабричким и инвентарским бројевима;
4) доказ о власништву или закупу, односно трајном коришћењу простора за рад, односно
доказ да је простор за рад обезбеђен по другом основу;
5) докази којима се потврђује образовни профил и степен образовања лица која ће обављати послове за које се издаје овлашћење;
6) докази којима подносилац захтева потврђује радни однос на неодређено време са лицима која обављају послове за које се издаје овлашћење;
7) уверење о положеном посебном стручном испиту у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;
8) уверење о еталонирању за опрему, уређаје и алате потребне за послове контролисања,
тако да је обезбеђена следивост резултата мерења до еталона Републике Србије или међународних еталона, када је то применљиво;
9) доказ о поседовању одговарајуће лиценце за пројектовање и извођење посебних
система и то стабилних система за гашење пожара, стабилних система за дојаву пожара,
стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара, израда анализа о зонама
опасности и одређивања ових зона на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и
експлозивних материја, електричних инсталација и уређаја за просторе угрожене
експлозивним атмосферама и експлозивима и система за одвођење дима и топлоте за
делатност и лиценце за израду главног пројекта заштите од пожара према пропису којим су уређене лиценце из области заштите од пожара;
10) доказ о уплати административне таксе.
Члан 12.
Министарство врши проверу издатих овлашћења за обављање одговарајућих послова, за
овлашћења издата за прву категорију угрожености од пожара најмање једном годишње,
а за овлашћења издата за другу и трећу категорију угрожености од пожара најмање једном у две године.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1550

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Правно лице којем је издато овлашћење дужно је да обавести Министарство о свим
насталим променама од значаја за испуњавање услова на основу којих је издато
овлашћење, у писаној форми, у року од седам дана од дана наступања промене.
Правном лицу које престане да испуњава услове за обављање послова прописане овим
правилником Министарство ће посебним решењем одузети издато овлашћење.
Члан 13.
Министарство одузима издато овлашћење правном лицу, због несавесног обављања
послова, у следећим случајевима:
1) ако се утврди да је издато овлашћење дало на употребу другом правном лицу за обављање послова у којима није учествовало;
2) ако се утврди да је издато овлашћење употребљено за обављање послова који нису
обухваћени тим овлашћењем и ако се утврди да не послује у складу са законом и одредбама овог правилника;
3) ако се утврди да је приликом вршења послова за које се захтева поседовање овлашћења поступало супротно прописима, тако што је учествовало у изради неистинитих
извештаја, давању нетачних података, издавању исправа са нетачном садржином или на
други начин учествовало у фалсификовању исправа односно поступило противно правилима струке.
Члан 14.
Поступак одузимања овлашћења покреће надлежни орган по службеној дужности, по
сазнању за постојање чињеница које могу да буду разлог за одузимање овлашћења.
Решење о одузимању овлашћења доноси се из разлога наведених у члану 12. став 3. и
члану 13. овог правилника, и то на основу спроведеног поступка у коме је утврђено
постојање разлога за одузимање овлашћења.
Привредно друштво или друго правно лице коме је одузето овлашћење из разлога наведених у члану 13. овог правилника, може поднети захтев за издавање новог овлашћења,
под условима и у поступку који је прописан овим правилником након истека рока од
шест месеци од дана доношења решења којим се одузима издато овлашћење.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
01 број 436/21
У Београду, 21. јануара 2021. године
Министар,
Александар Вулин, с. р.
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40. Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене
Службени гласник Републике Србије“, број 22 од 28. марта 2019.
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене.
Поред одредби овог правилника, на објекте из става 1. овог члана, примењују се и други
прописи и стандарди којима су прописани захтеви заштите од пожара за објекте, делове
објекта, опрему, инсталације и уређаје, као и посебни прописи којима је уређена заштита
од пожара наведених објеката сходно специфичностима намене.
Члан 2.
Ако се врши реконструкција или доградња дела објекта из члана 1. овог правилника,
и/или инсталација, опреме и уређаја на тим објектима, одредбе овог правилника примењују се само на део објекта и/или на инсталације, опрему и уређаје који су предмет
реконструкције или доградње.
Реконструкцијом или доградњом из става 1. овог члана не сме се умањити пожарна безбедност постојећег објекта.
Члан 3.
Одредбе овог правилника не односе се на објекте који припадају категорији високих објеката према посебном пропису, плутајуће објекте према посебном пропису, угоститељске објекте за исхрану и пиће према посебном пропису, као и на подземне делове објекта
чији се под етаже за боравак људи налази на дубини већој од 16 m у односу на ниво околног терена.
II. ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 4.
Поједини изрази и појмови који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) висина објекта H (m) је висинска разлика између коте коловоза уз објекат или платоа
намењеног за ватрогасно возило са којег се врши ватрогасна интервенција у случају пожара у објекту и коте пода највише етаже на којој бораве људи;
2) подрумски простори су простори чији се под налази испод коте терена на дубини већој од 1 m;
3) надземне етаже су сутерен, приземље и етаже изнад приземља;
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4) боравaк људи је становање, рад, забава, рекреација или друго задржавање дуже од три
сата недељно. Горње просторије дуплекс станова, сликарски атељеи и сличне просторије
које се мање користе сматрају се просторијама намењеним за боравак људи. Станарске
оставе, подстанице грејања, просторије за вентилационе и клима коморе, лифтовске кућице и сл. не сматрају се просторијама за боравак људи;
5) стамбени, односно стамбено-пословни објекат јесте објекат који има више од 80% корисне површине намењене за становање и пратеће садржаје (просторије за гаражирање
возила, станарске оставе, подстаницу грејања, ходнике, степеништа, лифтовска окна и
сл. ) и у коме остатак чини пословни простор;
6) пословни, односно пословно-стамбени објекат јесте објекат који има више од 80%
корисне површине намењене за пословање (продају, куповину, услуге и сл. ) и у коме су
остале просторије стамбене и/или јавне намене;
7) објекат јавне намене (у даљем тексту: јавни објекат) јесте објекат који има више од
80% корисне површине намењене за окупљање и боравак људи (угоститељски објекти за
смештај – изузев кампа, куће и стана за одмор, соба за изнајмљивање, угоститељски
објекти за исхрану и пиће – изузев киоска и сличних објеката, образовни, здравствени,
културни, спортски, религиозни и слични објекти, аутобуски, железнички, авиотерминали, путничка пристаништа и сл. ) и у коме су остале просторије стамбене и/или
пословне намене;
8) издвојени објекат је објекат који је од суседног објекта удаљен више од 4 m;
9) објекти у низу су суседни објекти чије растојање износи мање од 4 m;
10) пожарни сегмент је део објекта који конструкционо и функционално чини једну грађевинску целину која је и пожарно издвојена од осталих делова објекта грађевинским
конструкцијама отпорним према пожару;
11) пожарни сектор је просторија или скуп просторија објекта која се може самостално
третирати у погледу неких техничких и организационих мера безбедности од пожара
(пожарно и специфично пожарно оптерећење, зона дојаве пожара, зона аутоматског
гашења пожара и сл. ), а одвојена је од осталих делова објекта грађевинским конструкцијама отпорним према пожару;
12) степен отпорности објекта према пожару је оцена понашања објекта на дејство пожара и изражава се оценама од I до V, односно незнатан (I), мали (II), средњи (III), већи
(IV) и велики (V);
13) евакуација је удаљавање лица од полазног до безбедног места у случају опасности;
14) полазно место (ПМ) је место на коме се може затећи лице у тренутку сазнања да је
дошло до таквог развоја пожара да је потребна евакуација;
15) безбедно место (БМ) је место ван објекта удаљено од излаза из објекта, на коме се не
могу очекивати штетни ефекти пожара (пламен, дим, пад оштећених делова објекта и
сл. ) или посебно место у објекту изграђено у складу са прописом којим је уређена област
безбедне евакуације лица;
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16) први излаз (ПИ) је излаз из просторије или групе просторија за боравак ка ходнику.
То је обично излаз из стана, хотелског апартмана или сличне групе просторија, учионице, канцеларије и сл.
17) етажни излаз (ЕИ) чине врата на излазу из ходника отпорна према пожару или врата
отпорна према пожару постављена на улазу у степениште или у хол;
18) крајњи излаз (КИ) је излаз из објекта намењен за евакуацију;
19) брзина евакуације (ve) је пројектна вредност брзине кретања лица кроз евакуациони
пут;
20) време евакуације је време припреме за евакуацију и време кретања од полазног
места до безбедног места;
21) прогресивна хоризонтална евакуација је евакуација која се изводи у објектима који су
пројектовани и изведени на начин којим се обезбеђује процес евакуације лица у суседни
пожарни сектор на истој етажи, а у коме су они заштићени и одакле се могу евакуисати
до безбедног места;
22) сигурносна расвета је вештачко осветљење објекта или простора или њиховог дела,
додата општој расвети ради испуњења сигурносних услова евакуације или безбедног
завршетка неке радне активности и аутоматски се укључује у случају квара или прекида
у напајању електричном енергијом опште расвете.
III. ПРИСТУП ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА
Члан 5.
Сваком стамбеном, пословном и јавном објекту мора се обезбедити приступни пут
изграђен у складу са прописом којим је уређена ова област.
Приступни пут из става 1. овог члана мора бити увек слободан и на њему није дозвољено
паркирање и заустављање других возила, нити постављање било којих других препрека
које ометају ватрогасну интервенцију.
Члан 6.
Kада се стамбени и пословни објекти висине веће од 9 m и јавни објекти класе П5 и веће,
граде у блоку на начин да формирају двориште и немају приступ са уличне стране, тада
се за ватрогасна возила у складу са посебним прописом мора обезбедити улаз у унутрашње двориште блока.
Паркирање на површинама које су у функцији ватрогасне интервенције онемогућава се
уградњом препрека за ову намену и постављањем ознаке „Пут за ватрогасна возила –
забрањено паркирање и задржавање”.
IV. КЛАСИФИКАЦИЈА ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Класификација објеката према доминантној намени, издвојености и висини одређује се
на следећи начин:
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1) Стамбени објекти:
1. 1) Издвојени стамбени објекти и стамбени објекти у низу висине до 12 m (ИС1 и НС1);
1. 2) Издвојени стамбени објекти и стамбени објекти у низу висине од 12 m до 22 m (ИС2
и НС2);
1. 3) Издвојени стамбени објекти и стамбени објекти у низу висине од 22 m до 30 m (ИС3
и НС3);
2) Пословни објекти:
2. 1) Издвојени пословни објекти и пословни објекти у низу висине до 10 m (ИП1 и НП1);
2. 2) Издвојени пословни објекти и пословни објекти у низу висине од 10 m дo 22 m (ИП2
и НП2);
2. 3) Издвојени пословни објекти и пословни објекти у низу висине од 22 m do 30 m
(ИП3 и НП3);
3) Јавни објекти:
3. 1) Издвојени јавни објекти и јавни објекти у низу висине до 8 m (ИЈ1 и НЈ1);
3. 2) Издвојени јавни објекти и јавни објекти у низу висине од 8 m дo 22 m (ИЈ2 и НЈ2);
3. 3) Издвојени јавни објекти и јавни објекти у низу висине од 22 m дo 30 m (ИЈ3 и НЈ3).
Стамбено-пословни односно пословно-стамбени објекат, у смислу овог члана, класификује се као стамбени односно пословни објекат у зависности од корисне површине простора чија је намена доминантнија.
Члан 8.
Према максималном броју лица која бораве у објекту и највеће површине пожарног сектора А, објекти се разврставају у класе ознаке П у складу са Табелом 1.
Табела 1.
Број лица

21
до 20
50

до 51
100

до 101
300

до 301
700

до 701
1500

до

Површина пожарног сек400
≤
тора A
400 до
800*
[m2]

800
до
1200*

до 1600* до 2000* до 2500*

Класа објекта П

П3

П4

П1

П2

1200

1600

П5

2000

П6

1501
и више
>2500
П7

Напомена: * означава да је укључена и та вредност.
Класа П из Табеле 1. одређена према броју лица коригује се усвајањем прве веће вредности уколико је површина пожарног сектора А већа од наведене у колони, а уколико је
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површина пожарног сектора А мања од оне наведене у колони за тај број лица тада се
задржава иста класа.
Члан 9.
За процену броја лица у просторима различите намене користи се Табела 2.
Табела 2.
НАМЕНА ПРОСТОРА
помоћне и техничке просторије
аеродромски терминал
преузимање пртљага
обрада пртљага
хол
чекаонице
објекти за окупљања
играонице (апарати за игре на срећу)
изложбене галерије и музеји
објекти за окупљања са фиксираним седиштима
објекти за окупљања без фиксираних седишта
концентрисани простор (само столице са нефиксираним седиштима)
простор за стајање
неконцентрисани простор (столови и столице)
куглане (дозвољено је 5 лица по свакој стази укључујући 4,5 m залетишта и додатних простора)
пословни простори
суднице – осим делова са фиксираним седиштима
Спаваонице
образовни објекти
учионице
радионице и кабинети
просторије за вежбање
институционални простори
стационарни пацијенти
нестационарни пацијенти
простори за спавање
кухиње, комерцијалне
библиотека
читаонице
простори за чување књига
Свлачионице
трговински објекти
простори за складиштење и испоруку

ПРОСЕЧНО ПОТРЕБНА ПОВРШИНА ПОДА ЗА ЈЕДНО ЛИЦЕ
[m2/лицу]
28,0
1,9
28,0
9,3
1,4
1,0
2,8
на основу броја седишта
0,65
0,46
1,4
0,65
9,3
3,7
4,6
1,8
4,6
4,6
22,3
9,3
11,1
18,5
4,6
9,3
4,6
5,6
28,0
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Гараже
18,6
стамбени објекти
18,6
клизалишта и базен
4,6
околни простор клизалишта и базена
1,0
Бине
1,4
Магацини
46,5
Максималан број лица у простору односно објекту који су приказани у Табели 2. одређује
се на основу површине пода те просторије (укупна површина пода или слободна површина пода) или наменског дела те просторије и податка о просечно потребној површини
пода за једно лице [m2/лицу].
Укупна површинa пода просторије не обухвата нише које се користе за смештај кабасте
опреме (нпр. пећница за пице, фрижидера, замрзивача, ормана и регала), као ни површине пода намењене за слагање у висину већу од 1 m.
V. СТЕПЕН ОТПОРНОСТИ ОБЈЕКТА ПРЕМА ПОЖАРУ
Члан 10.
Степен отпорности објекта према пожару одређује се за објекат у целини или пожарни
сегмент објекта према Табели 3, а у складу са чл. 7, 8. и 9. овог правилника у зависности
од намене, издвојености објекта, висине објекта, максималне површине пожарног сектора и максималног броја лица која бораве у том објекту.
Табела 3.
НП1
ИП2
НП2
Класа објек- ИС1 НС1 ИС2 НС2 ИС3 НС3 ИП1 ИЈ1
НЈ1
ИЈ2
та
Степен отпорности објекта према пожару

ИП3 НП3
НЈ2 ИЈ3

НЈ3

П1

II

II

III

III

III

IV

II

II

II

III

III

IV

IV

П2

II

III

III

III

IV

IV

II

II

III

III

IV

IV

IV

П3

III III

III

IV

IV

IV

II

II

IV

IV

IV

IV

IV

П4

III III

IV

IV

IV

IV

III

III

IV

IV

IV

IV

V

П5

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

IV

IV

IV

V

V

П6

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

V

П7

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V

Члан 11.
Захтеви у погледу отпорности према пожару елемената конструкције у зависности од
степена отпорности објекта према пожару (СОП) утврђени су у Табели 4.
Табела 4.
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ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦИЈЕ

ОТПОРНОСТ ПРЕМА ПОЖАРУ ЕЛЕМЕНАТА
КОНСТРУКЦИЈЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД УСВОЈЕНОГ СОП-А
ПОЛОЖАЈ

[h]
I

II

III

IV

V

незнатна

мала

средња

већа

велика

Носећи зид

1/4

1/2

1

1,5

2

Стуб

1/4

1/2

1

1,5

2

-

1/4

1/2

1

1,5

-

1/4

1/2

1

1,5

-

1/4

1/2

1/2

1

-

1/4

1/2

1

1

Зид

1/4

1

1,5

2

2

Међуспратна конструкција

1/4

1/2

1

1,5

2

1/4

1/4

1/2

1

1,5

1/4

1/2

1

1,5

2

/

1/4

1/2

1/2

1

1,5

Спољне конструкције

-

1/2

1/2

1

1

-

1/4

1/2

3/4

1

Греда
Међуспратна конструкција

Унутар пожарних сектора

Неносећи зид
Кровна конструкција

/

На граници
пожарних
секВрата површине до 3,6
тора
2
m
Врата површине веће
од 3,6 m2
Конструкције евакуационог пута/коридора
евакуације
Фасадни зид
Кровни покривач

Уколико се објекат или пожарни сегмент у целини опремају стабилном инсталацијом за
гашење пожара пројектовани степен отпорности према пожару може се смањити са V на
IV или са IV на III.
Доказивање испуњености захтева заштите од пожара за елементе грађевинских конструкција утврђених овим правилником врши се у складу са одредбама прописа којима
је уређена ова област, а након завршетка радова утврђује се на основу исправа о усаглашености које су уређене у складу са посебним прописима.
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Зидови на граници пожарног сектора и зидови коридора евакуације морају бити изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0
према стандарду SRPS EN 13501-1.
Фасадни зидови морају испуњавати захтеве у погледу карактеристике реакције на пожар
у складу са посебним прописом којим је уређена област безбедности од пожара спољних
зидова зграда.
У саставу зид завесе у погледу система или појединачних компонената система у објектима класе ИС3, НС3, ИП3, НП3, ИЈ3, НЈ3 морају се применити грађевински производи
најмање карактеристике реакције на пожар A2 према SRPS EN 13501-1, осим елемената
за заптивање који морају имати карактеристике реакције на пожар најмање класе E.
У саставу зид завесе у погледу система или појединачних компонената система у објектима који нису обухваћени ставом 6. овог члана морају се применити грађевински производи најмање карактеристике реакције на пожар B према SRPS EN 13501-1, осим елемената за заптивање који морају имати карактеристике реакције на пожар најмање класе E.
Небитан саставни део застакљене испуне зид завесе јесте компонента која има дебљину
<1,0 mm и слој масе по јединици површине <1,0 kg/m2, а која је са обе стране покривена
најмање једном битном компонентом.
Топлотно изолациони слој објекта преко кога се поставља зид завеса мора бити најмање
карактеристике реакције на пожар класе А2 према SRPS EN 13501-1.
VI. ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕНОСА ПОЖАРА
Члан 12.
Издвајање пратећих садржаја (гараже, угоститељски објекти за исхрану и пиће, складишта и сл. ), који се налазе у саставу стамбеног, пословног и јавног објекта, у посебне
пожарне секторе, врши се у складу са посебним прописима којима је уређена област
изградње тих објеката, при чему елементи грађевинске конструкције на граници пожарног сектора морају испуњавати захтеве из строжијег прописа.
Члан 13.
Сваки пожарни сектор стамбеног, пословног и јавног објекта мора бити доступан преко
најмање једног степеништа.
Доступност из става 1. овог члана не односи се на појединачно издвојене просторије у
пожарни сектор.
Степениште објекaта класе ИП3, НП3, ИЈ3 и НЈ3 мора бити одвојено од ходника зидовима и вратима отпорним према пожару као елементи на граници пожарног сектора, а у
складу са пројектованим степеном отпорности према пожару објекта.
Приступ лифту није дозвољен из простора степеништа из става 3. овог правилника.
Степениште из става 3. овог члана не може се облагати горивим материјалом и у простору степеништа није дозвољено постављање било каквих предмета нити елемената намештаја.
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Конструкција степеништа на евакуационом путу мора бити отпорна према пожару као
конструкција коридора евакуације у складу са пројектованим степеном отпорности према пожару објекта.
Врата на улазу у степениште из става 3. овог члана морају бити заокретна и морају се
отварати у смеру евакуације.
Члан 14.
Зидне, плафонске и подне облоге простора за комуникацију који припадају коридору
евакуације, морају бити карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према
стандарду SRPS EN 13501-1.
Зидне, плафонске и подне облоге које се постављају на евакуационим путевима који нису обухваћени ставом 1. овог члана (нпр. етажни ходници, пролази и сл. ), а у зависности
од етапа евакуације, морају бити карактеристике реакције на пожар најмање класе Bs1d0
односно Bfls1, према стандарду SRPS EN 13501-1.
Изузетно од става 2. овог члана у објектима класе ИП1 и НП1 могу се користити производи карактеристике реакције на пожар најмање класе C односно Cfl, према стандарду
SRPS EN 13501-1.
Члан 15.
Зидови вертикалних канала за смештај инсталација морају бити отпорни према пожару
30 min за објекте са II и III степеном отпорности, а 60 min за објекте са IV и V степеном
отпорности, уколико другим прописима није другачије одређено.
Зидови из става 1. овог правилника морају бити израђени од грађевинских производа
карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду SRPS EN
13501-1.
Приступни отвори за контролу инсталација морају се осигурати вратима или капцима
истих карактеристика као и зидови из ст. 1. и 2. овог члана.
Вертикални канали за смештај инсталација морају се проветравати на највишој етажи
објекта преко отвора укупне површине 5% од површине попречног пресека канала.
Члан 16.
Кровна конструкција објекта која је од осталог дела објекта пожарно издвојена међуспратном конструкцијом отпорном према пожару не мора испуњавати захтев у погледу
отпорности према пожару из Табеле 4.
Кровни покривач објекта који не може бити изложен пожару са суседних објеката, не
мора испуњавати захтев у погледу отпорности према пожару из Табеле 4.
Објекти који немају таваницу морају имати кровни покривач изведен од грађевинских
производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду
SRPS EN 13501-1.
Изузетно од става 3. овог члана у саставу негоривог кровног покривача дозвољена је и
употреба горивог материјала у слојевима хидроизолације, ако је са доње стране заштићен негоривим грађевинским производима.
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Фасадни неносећи зидови који не могу бити изложени дејству пожара споља не морају
испуњавати захтев у погледу отпорности према пожару из Табеле 4.
Члан 17.
Фасадни (спољни) зид објекта мора бити изведен тако да се спречи пут пламена између
две суседне етаже извођењем вертикалног грађевинског елемента чија је отпорност према пожару у складу са усвојеним степеном отпорности према пожару објекта, испитан
према посебном стандарду за спољне зидове односно зид завесе.
Висина вертикалног грађевинског елемента који раздваја етаже (прекидно растојање)
мора бити дужине најмање 1 m, или дужине најмање 1 m коју чини збир вертикалних и
хоризонталних делова, како је приказано на Слици 1.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана прекидно растојање може се одредити и прорачуном
према SRPS EN 1991-1-2.
Одредба става 1. овог члана не односи се на степенишне просторе.

Слика 1.
Члан 18.
Хоризонтално ширење пожара на фасади на граници пожарног сектора спречава се хоризонталним прекидним растојањем, тако што се на месту сучељавања изводи део фаНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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садног зида, у укупној ширини од минимум 1 m, исте отпорности према пожару као и
унутрашњи пожарни зид са којим се сучељава, испитан према посебном стандарду за
спољне зидове односно зид завесе.
Хоризонтално прекидно растојање из става 1. овог члана може се постићи и на начин да
унутрашњи пожарни зид на месту сучељавања излази ван фасаде најмање 0,50 m.
Код објеката сложеног облика код којих се пожарни сектори спајају под углом који је
једнак или мањи од 1350, ради спречавања хоризонталног ширења пожара из једног пожарног сектора у други, на месту угла изводи се зид исте отпорности према пожару као и
зид на граници пожарног сектора у дужини од 3 m мерено од унутрашњег угла у којем се
спајају пожарни сектори.
Прекидна растојања из ст. 1, 2. и 3. овог члана приказана су на Слици 2.

Слика 2.
Члан 19.
Приликом изградње прислоњених објеката и објеката у низу морају се предвидети мере
за спречавање ширења пожара:
1) код прислоњених објеката прислоњени зид једног од објеката мора имати отпорност
према пожару најмање једнаку отпорности зида на граници пожарног сектора и мора да
надвисује кров суседног објекта најмање 0,5 m извођењем ребра или применом других
техничких решења тако да се спречи ширење пожара;
2) извођење ребра на крову објеката из тачке 1) овог члана може се изоставити ако је све
до висине кровног покривача објекат подељен зидом одговарајуће отпорности према
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пожару, а кровни покривач и његова подконструкција отпорни према пожару у појасу од
5 m;
3) извођење ребра које спречава пренос пожара преко фасаде прислоњених објеката се
може изоставити ако је растојање између отвора на равној фасади веће од 1 m;
4) код суседних прислоњених објеката различитих висина, на зиду вишег дела, на висини најмање 8 m изнад највише тачке нижег дела, не сме бити никаквих отвора уколико
се на крову нижег дела налазе отвори на удаљености мањој од 4 m од фасадног зида вишег дела или међуспратна односно кровна конструкција са кровним покривачем нижег
дела нема отпорност према пожару за дејство пожара изнутра најмање 1 h, како је приказано на Слици 3;

Слика 3.
5) код објеката у низу који су на растојању мањем од 1 m наспрамни зидови треба да буду
без прозора или изузетно са малим отворима (до 0,6 m2) за санитарне просторије и оставе.
Члан 20.
Приликом изградње стамбених, стамбено-пословних и пословно-стамбених објеката
морају се предвидети мере за спречавање ширења пожара:
1) објекти веће дужине или прислоњени објекти у низу издвајају се пожарно на дужини
од највише 50 m зидовима отпорним према пожару, ребрима на фасади и крову који
излазе из габарита објекта најмање 0,5 m или применом других техничких решења тако
да се спречи ширење пожара;
2) извођење ребра из тачке 1) овог члана које спречава пренос пожара преко фасаде
објекта веће дужине се може изоставити ако је растојање прозора на равној фасади веће
од 1m;
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3) извођење ребра на крову објеката из тачке 1) овог члана може се изоставити ако је све
до висине кровног покривача објекат подељен зидом одговарајуће отпорности према
пожару, а кровни покривач и његова подконструкција отпорни према пожару у појасу од
5 m;
4) објекти са ходницима дужине веће од 40 m морају бити подељени преградом и вратима отпорним према пожару најмање 60 min;
5) у објектима стан се издваја од суседних станова, пословних и других просторија, зидовима и међуспратним конструкцијама отпорним према пожару 90 min;
6) заједничке станарске оставе, просторије за депонију смећа и сл. морају се издвојити у
посебне пожарне секторе са елементима конструкције отпорним према пожару 90 min.
Члан 21.
Приликом изградње хотела и других угоститељских објеката за смештај морају се предвидети мере за спречавање ширења пожара:
1) складишне, техничке и пратеће просторије (перионица, сушионица и пегларница веша, хладњача и сл. ) морају се издвојити у посебне пожарне секторе;
2) део објекта у коме се налазе собе односно апартмани, а у којима борави највише 100
лица, мора се издвојити у посебан пожарни сектор;
3) за објекте висине H ≥ 22 m смештајни део хотела мора се издвојити у посебан пожарни сектор уважавајући захтеве из тачке 2) овог члана. Унутрашња степеништа овог дела
објекта морају бити одвојена од ходника зидовима и вратима отпорним према пожару
као елементи на граници пожарног сектора, а у складу са пројектованим степеном отпорности према пожару објекта.
Члан 22.
Приликом изградње клиника, болница и установа за смештај старих лица морају се
предвидети мере за спречавање ширења пожара:
1) клинике, болнице и установе за смештај старих лица могу бити максималне висине 22
m;
2) објекти чија је висина H ≥ 16 m и H ≤ 22 m, граде се тако да се на етажама изнад 16 m
могу налазити само запослени у администрацији, истраживањима и сл., а стационар за
болеснике и стара лица и амбуланте морају се налазити на етажама чија је висина H ˂ 16
m;
3) амбуланте у које долазе теже покретна лица морају се налазити на етажи која испуњава стандарде приступачности;
4) пасареле, ходници и пролази кроз које се транспортују кревети са лежећим пацијентима морају имати ширину од најмање 2,8 m;
5) стационари у којима се налазе болесници и стара лица морају бити издвојени у пожарне секторе који не могу да имају површину већу од 1000 m2;
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6) техничке просторије (котларница, дизел агрегат, просторија са акумулаторима,
инверторско постројење, хидро-станица, перионица и др. ) морају се издвојити у посебне
пожарне секторе.
Изузетно, када се на појединим етажама или објекту примењују одредбе прописа којима
је уређена прогресивна хоризонтална евакуација, тада се одредбе става 1. тач. 1), 2), 4) и
5) овог члана могу спроводити у складу са тим прописима.
Члан 23.
Приликом изградње трговинских центара морају се предвидети мере за спречавање ширења пожара:
1) складишне, техничке и административне просторије морају се издвојити у посебне
пожарне секторе у односу на продајни простор;
2) један или више локала укупне површине 2. 000 m2 на једној продајној етажи морају се
од осталих локала одвојити зидовима отпорним према пожару као елементи унутар пожарног сектора, а у складу са пројектованим степеном отпорности према пожару објекта;
3) ширина ходника односно растојање између наспрамних локала не сме бити мање од 6
m;
4) локал у саставу трговинског центра који се простире на више етажа мора се од осталих
локала одвојити зидовима отпорним према пожару као елементи унутар пожарног сектора, а у складу са пројектованим степеном отпорности према пожару објекта.
Када објекат из става 1. овог члана има инсталације и уређаје за аутоматско откривање,
дојаву и гашење пожара и инсталације за одвођење дима и топлоте, укупна површина
локала из става 1. тачка 2) овог члана у објекту може се повећати до 4. 000 m2.
Члан 24.
Приликом изградње позоришта, биоскопа, сала за конференције, амфитеатара и других
простора који у свом саставу имају сцене и фиксирана седишта морају се предвидети
мере за спречавање ширења пожара:
1) у позориштима која примају више од 300 лица, морају се у посебне пожарне секторе
издвојити: бински простор, гледалиште, део за административно и техничко особље,
складишне просторије за декор, кулисе и сл., радионице и техничке просторије;
2) сале биоскопа, сале за конференције, амфитеатри и други простори који у свом саставу имају сцене и фиксна седишта, а који примају више од 300 лица морају се издвојити у
посебан пожарни сектор;
3) сале биоскопа, сале за конференције, амфитеатри и други простори који у свом саставу имају сцене и фиксна седишта, а налазе се у објекту друге намене, морају се међусобно
и у односу на остали део објекта издвојити у посебне пожарне секторе.
Позоришне бине чија је површина већа од 100 m2 или чија је висина, мерена од најниже
тачке пода бине до највише тачке таванице односно крова, већа од 15 m, морају имати
инсталације за одвођење дима и топлоте.
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Гледалиште позоришта, сале биоскопа, сале за конференције и амфитеатри и други простори који у свом саставу имају сцене и фиксна седишта, а примају преко 500 гледалаца
морају имати инсталације за одвођење дима и топлоте.
Укупна светла површина отвора за контролу кретања дима не може бити мања од 3%
површине пода просторије, а одређује се прорачуном.
Члан 25.
Приликом изградње музеја, архива и великих библиотека морају се предвидети мере за
спречавање ширења пожара:
1) музејски и архивски депои и техничке просторије (котларница, топлотна подстаница и
сл. ) морају бити издвојени у посебне пожарне секторе;
2) одељење конзервације и рестаурације, библиотека ретких књига и административни
блок морају се издвојити у посебне пожарне секторе;
3) изложбени простор се дели у пожарне секторе површине не веће од 2. 000 m2.
Члан 26.
Приликом изградње спортских хала и хала мешовите намене (нпр. сајамска хала и сл. )
морају се предвидети мере за спречавање ширења пожара:
1) спортске хале за више од 300 посетилаца заједно са путевима за евакуацију издвајају
се у пожарни сектор у односу на административне и техничке садржаје;
2) распоред седења у спортској хали мора испуњавати услове дефинисане чланом 28.
овог правилника или може бити примењено друго техничко решење којим је обезбеђена
ефикасна евакуација лица на начин утврђен посебним прописима којима је уређена
изградња ове врсте објеката.
Члан 27.
Приликом изградње објеката предшколских установа, школа и факултета морају се
предвидети мере за спречавање ширења пожара:
1) објекти предшколске установе могу се градити са највише једним спратом, а уколико
се простор за децу у јаслицама смешта на спрат објекта морају се предвидети додатне
мере безбедности од пожара и сигурне евакуације;
2) основне школе се граде са највише два спрата, средње школе са највише три спрата, а
факултети висине не веће од 30 m;
3) учионице, кабинети и сличне просторије у којима бораве ученици основних и средњих
школа не могу бити у подземним етажама;
4) школе и факултети са више од два спрата, дужине странице веће од 35 m морају имати
најмање два степеништа међусобно удаљена најмање 25 m;
5) хемијске и сличне лабораторије (једна или више у блоку) факултета пожарно се издвајају као пожарни сектори.
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Члан 28.
Захтеви за пролазе између редова, блокова седишта, растојања првих излаза и неколико
других мера за позоришта, биоскопа, сала за конференције, амфитеатара и других простора који у свом саставу имају сцене и фиксирана седишта дати су на Слици 4.
Ако су врата на првом излазу двокрилна морају бити ширине најмање 1,8 m.
Растојање између врата првих излаза мора бити веће од 12 m.
У једном реду може бити највише 28 седишта а прво седиште у реду у односу на зид мора
бити удаљено најмање 1,2 m, а у односу на бочни ред других седишта најмање 1,6 m.
Размак између редова фиксираних седишта p [cm] представља хоризонтално растојање
мерено од седишта обореног у положај за седење до наслона седишта испред и израчунава се на следећи начин:
p ≥ 35 + N/2
при чему је:
N – број „спојених” седишта у том реду.
У реду фиксираних седишта код којих постоји пролаз само на једну страну (на пример
крајње седиште у реду је близу зида и са те стране се не може пролазити) може бити највише 12 седишта и тада размак између редова фиксираних седишта (p) износи најмање
40 cm.
Када је распоред седења организован у другачијем и некомпатибилном облику у односу
на Слику 4, тада се приликом израде прорачуна евакуације морају предвидети једнако
ефикасни евакуациони путеви.

Слика 4.
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VIII. ЕВАКУАЦИОНИ ПУТЕВИ
Члан 29.
Евакуациони путеви треба да буду прегледни, без сувишних скретања, са променама
смера под углом не већим од 90º (сем у степеништу) и без хоризонталних и вертикалних
препрека који ометају евакуацију.
Уколико на евакуационим путевима постоје бочне препреке (нпр. ормани у ходнику и
сл. ) тада се од стварне ширине пода евакуационог пута одузима стварна ширина препреке.
Ширина ходника не сме бити мања од 1,2 m, а ширина степенишног крака не мања од 1
m. Потребна ширина ходника и степеништа зависи од броја лица која треба да се евакуишу.
Члан 30.
За прорачун потребног броја евакуационих излаза и њихових димензија важан фактор је
специфична пропусна моћ (СПМ), која представља број људи који прође кроз пролаз
или излаз одређене ширине у току 1 min.
Вредност СПМ за одређену ширину пролаза може се усвојити на следећи начин:
1) за ширину 0,90 m износи 48–62 [лица/m min];
2) за ширину 1,40 m износи 78–90 [лица/m min];
3) за ширину 1,80 m износи 98–108 [лица/m min];
Веће вредности СПМ усвајају се за децу од 5 до 15 година, а мање за одрасле слабије
покретне особе, особе којима је потребна помоћ приликом евакуације (мала деца, инвалиди, слабовидне особе и сл. ).
Члан 31.
Утврђивање броја потребних првих излаза на путу евакуације врши се на следећи начин:
1) просторије у којима борави до 60 лица морају имати најмање један први излаз;
2) просторије у којима борави од 61 до 500 лица морају имати најмање два прва излаза;
3) просторије у којима борави од 501 до 1500 лица морају имати најмање три прва излаза;
4) просторије у којима борави од 1501 до 3000 лица у објекту морају имати најмање четири прва излаза;
5) просторије у којима борави више од 3000 лица морају имати број излаза у складу са
ставом 1. тачком 4) овог члана, при чему се на започетих следећих 3000 лица изводи још
по један први излаз.
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Утврђивање броја потребних излаза са етаже или етажних излаза (у зависности од класе
објекта) на путу евакуације врши се на следећи начин:
1) етажа на којој борави до 500 лица мора имати најмање један излаз;
2) етажа на којој борави од 501 до 1500 лица мора имати најмање два излаза;
3) етажа на којој борави од 1501 до 3000 лица мора имати најмање три излаза;
4) етажа на којој борави више од 3000 лица мора имати број излаза у складу са ставом 2.
тачка 3) овог члана, при чему се на започетих следећих 3000 лица изводи још по један
излаз.
За приземне објекте број крајњих излаза одговара броју излаза са етаже.
Члан 32.
Дужина пута евакуације од полазног места до првог излаза код просторија које имају
један први излаз не може бити већа од 20 m.
Дужина пута евакуације од полазног места до првог излаза код просторија које имају
више првих излаза не може бити већа од 45 m.
Члан 33.
Дужина пута евакуације од првог до етажног излаза не може бити већа од 30 m у надземним, а 25 m у подземним етажама.
За објекте који немају етажни излаз дужина пута евакуације од првог излаза до степеништа износи највише 20 m.
Члан 34.
Минимална ширина светлог отвора врата станова, канцеларија и сл. у којима борави до
десет лица износи 0,90 m.
Минимална ширина светлог отвора врата просторија у којима борави више од десет лица, а мање од педесет лица, износи 1 m.
Када се примењују двокрилна врата да би се повећала проточност лица тада се морају
отварати оба крила на исти начин само дејством на браве. Ова врата морају бити опремљена уређајем за аутоматско редоследно затварање врата.
Висина врата на свим евакуационим путевима је најмање 2 m, а у јавним објектима најмање 2,10 m.
За просторије у којима борави више од 50 а мање од 100 лица примењују се двокрилна
врата или двоје једнокрилних врата на адекватном растојању.
За просторије у којима борави више од 100 лица примењује се више двокрилних и/или
једнокрилних врата.
На свим евакуационим излазима морају се поставити заокретна врата која се отварају у
смеру евакуације.
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Изузетно од става 7. овог члана, осим на етажним излазима, може се дозволити и друго
конструкционо решење врата, под условом да исто обезбеђује сигурну евакуацију лица и
то:
1) да се врата аутоматски отварају сигналом са централе за дојаву пожара и остају блокирана у отвореном положају;
2) да имају механизам да се отворе и остану у стално отвореном положају када им се искључи мрежно напајање;
3) да се у близини врата налази тастер чијим се активирањем могу отворити та врата и
остати у отвореном положају.
Изузетно од става 7. овог члана врата првог излаза из просторија у којима борави до 20
лица не морају се отварати у смеру евакуације.
Члан 35.
Степеништа и под гледалишта у стадионима и спортским, концертним и сличним дворанама, не могу имати нагиб већи од 40º.
Конзолна и спирална степеништа на евакуационим путевима нису дозвољена.
Члан 36.
Потребна ширина степеништа у зависности од броја лица која их користе и броја етажа
које то степениште повезује, дата је у Табели 5.
Табела 5.
КАПАЦИТЕТ СТЕПЕНИШТА
Ширина степенишног крака
Број етажа које повезује степениште

[m]
1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Највећи број лица које користе једно степениште
1

150 220 240 260 280 300 320 340 360

2

190 260 285 310 335 360 385 410

435

3

230 300 330 360 390 420 450 480

510

4

270 340 375 410 445 480 515 550

585

5

310 380 420 460 500 540 580 620 660

6

350 420 465 510 555 600 645 690

735

7

390 460 510 560 610 660 710 760

810
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8

430 500 555 610 665 720 775 830 885

9

470 540 600 660 720 780 840 900 960

10

510 580 645 710 775 840 905 970 1035

Напомена: капацитет степеништа које опслужује више од десет спратова може се добити
линеарном екстраполацијом вредности из Табеле 5.
Члан 37.
У циљу обезбеђивања ефикасне евакуације лица могу се предвидети спољна степеништа
за евакуацију.
Спољна степеништа морају бити доступна из простора заједничке комуникације.
Спољна степеништа морају бити:
1) ширине минимум 0,8 m и нагиба до 45º;
2) израђена од негоривих материјала;
3) постављена на минималном растојању 1,5 m од отвора на фасади објекта, осим у случају када су заштићена од дејства пожара из објекта;
4) постављена на месту заштићеном од кише и снега (због залеђивања).
Члан 38.
Време припреме за евакуацију је време од тренутка када лице које ће се евакуисати сазна
да је настао пожар који би могао да угрози живот па до тренутка напуштања просторије
боравка (време у коме лица оцењују оправданост евакуације, траже своје чланове породице, кућне љубимце, вредне ствари и сл. које намеравају да поведу односно понесу).
За потребе пројектовања усваја се:
1) за стамбене објекте најмање 10 min;
2) за пословне објекте најмање 5 min;
3) за јавне објекте најмање 3 min (осим за стадионе и спортске хале, за које износи 2
min).
Члан 39.
Брзина кретања при евакуацији се смањује услед груписања лица пред сужењем или
скретањем евакуационог пута (вратима и сл. ), наиласку на степениште, ескалатор, травелатор, кретањем по степеништу, рампи и сл.
Пројектна брзина неометаног кретања лица на равном поду је vo = 1,5 m/s.
Пројектна брзина ометаног кретања ve [m/s] је производ брзине неометаног кретања vo и
фактора успоравања u:
ve = u · vo
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при чему је:
1) u = 0,8 за кретање низ степениште;
2) u = 0,6 – 0,05 d за кретање уз степениште;
3) u = 0,9 за кретање низ рампу;
4) u = 0,7 – 0,05 d за кретање уз рампу;
где је d број фиктивних етажа од по 3 m.
При наиласку на сужење евакуационог пута пројектно време задржавања је 3 s за сваких
10 лица која користе тај евакуациони пут уколико:
1) 10 до 40 лица наилази на сужење пута или врата чији је отвор мањи од 1,00 m;
2) 40 до 200 лица наилази на сужење пута или врата чији је отвор мањи од 1,60 m.
За свако скретање под углом већим од 30º а мањим од 60º и наилазак на степениште
или рампу, потребно је 2 s на сваких 10 лица која користе тај евакуациони пут.
За свако скретање под углом већим од 60º и наилазак на ескалатор у покрету потребно је
додатних 5 s на сваких 10 лица која користе тај евакуациони пут.
За свако скретање под углом већим од 60º и наилазак на травелатор у покрету потребно
је додатних 2 s на сваких 10 лица која користе тај евакуациони пут.
Члан 40.
Етапе евакуације су следеће:
I етапа – од ПМ до ПИ (ПИ je КИ за просторије са директним изласком напоље)
II етапа – од ПИ до ЕИ (ЕИ je обично КИ за приземне објекте)
III етапа – од ЕИ до КИ
IV етапа – од КИ до безбедног места.
Кретање особе у I етапи евакуације треба да се заврши за 30 s у свим стамбеним, пословним и јавним објектима, осим у случајевима где се седи у столицама у дужим редовима и
неким специфичним просторијама:
1) биоскопима, позориштима, амфитеатрима за мање од 200 лица – 1 min;
2) биоскопима, позориштима, амфитеатрима за више од 200, a мање од 600 лица – 2
min;
3) биоскопима, позориштима, амфитеатрима за више од 600, а мање од 2000 лица – 3
min;
4) спортским и другим сценама за више од 2000 лица – 4 min.
Кретање особе у II етапи треба да се заврши за мање од 1 min.
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Кретање особе у III етапи треба да се заврши за мање од 6 min за објекте висине до 22 m,
односно 10 min за више објекте.
За објекте који немају етажни излаз II етапа евакуације подразумева кретање лица од
ПИ до КИ и тада кретање лица у II етапи мора да се заврши за мање од 5 min.
Члан 41.
Код објеката специфичне намене, поред одредби овог правилника могу се применити
одредбе прописа којима је уређена прогресивна хоризонтална евакуација, у ком случају
објекат мора бити пројектован за ту врсту евакуације у складу са одредбама посебног
прописа.
IX. СИСТЕМИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ ДИМА И ГРЕЈАЊА
Члан 42.
У пословним и јавним објектима коморе система за вентилацију и климатизацију морају
се сместити у посебну просторију која је од осталих просторија у објекту одвојена елементима конструкције отпорним према пожару 120 min.
Члан 43.
На највишем делу степеништа које се користи за евакуацију морају се уградити отвори за
проветравање, чија је површина светлог отвора најмање 1 m², који се морају отварати са
подеста степеништа задњег спрата. Отвори морају бити такви да остају отворени све
време потребно за одвођење дима и топлоте тј. да не може доћи до самозатварања.
У случају када су у објекту предвиђене инсталације и уређаји за аутоматско откривање и
дојаву пожара, отвори из става 1. овог члана морају се аутоматски отварати на сигнал
дојаве пожара.
Члан 44.
Инсталације за одвођење дима и топлоте и системи за натпритисак који се користе за
стварање безбедних услова за евакуацију у објектима, морају се извести у складу са
одредбама овог правилника и одредбама прописа којима је уређена област пројектовања
и извођења ових система.
Коморе инсталација, уређаја и система из става 1. овог члана морају се сместити у посебну просторију која је од осталих просторија у објекту одвојена елементима конструкције
отпорним према пожару 120 min.
Члан 45.
Просторија за смештај котлова и генератора топлоте у објекту (котлови на чврсто и течно гориво, гасни котлови и сл. ) мора испуњавати следеће услове:
1) зидови и међуспратна конструкција просторије морају бити отпорни према пожару
најмање 90 min;
2) врата на улазу у просторију постављају се са спољне стране објекта, а у случају када се
у просторију улази из објекта врата морају бити отпорна према пожару најмање 90 min;
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3) складишни простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) мора се налазити ван
објекта или у безбедном простору објекта.
Складишни простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) мора се налазити ван објекта
или у просторији која је издвојена у посебан пожарни сектор са хоризонталним и вертикалним конструктивним елементима отпорним према пожару најмање 90 min.
Изузетно од става 1. овог члана котлови и генератори топлоте снаге до 50 kW могу се
налазити и у другим просторијама објекта.
Када се у објекту предвиђа изградња просторије за смештај котлова и генератора топлоте, као и просторије за складиштење горива за које су технички захтеви утврђени посебним прописима, тада се примењују одредбе посебних прописа којима је уређена ова
област.
Када се за потребе котлова и генератора топлоте као гориво користи компримовани
природни гас (КПГ), елементи постројења које га чине морају испуњавати безбедносна
растојања из Табеле 6.
Табела 6.
ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ
Боце за складиштење укључујући и Одушци у нормалном раду
возило за испоруку гаса
и одушни вентили
БЕЗБЕДНОСНА РАСТОЈАЊА
[m]
Објекти

> 10

> 10

Јавни путеви

>5

>5

Граница (ограда) постројења

>2

>5

Регулациона станица

>2

>5

Интерни путеви и пешачке стазе

>5

>5

Складишта осталих
типова горива

>5

>5

Прилаз за сервис

>2

-

Запаљиве материје

>4

>4

Елементи постројења за компримовани природни гас (КПГ) се смештају на бетонском
платоу, у огради висине 2 m и морају испуњавати одредбе посебних прописа којима је
уређена ова област.
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Регулациона станица се поставља у границама постројења за компримовани природни
гас (КПГ), на растојању већем од 10 m од објеката.
На појам зона опасности од експлозије и извора опасности, у смислу овог правилника,
примењују се одредбе српског стандарда SRPS EN 60079-10-1.
Зоне опасности од експлoзије које се могу створити приликом нормалног рада постројења за компримовани природни гас (КПГ) за поједине изворе опасности наведене су у
Табели 7.
Табела 7.
ЗОНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈА
ИЗВОРИ
СТИ

ОПАСНО-

Зона 2

Зона 1

РАСТОЈАЊА
Спој цевовода са бо5 m у радијусу од прикључка
цама

НЕМА

Крајеви одушних це- 15 m вертикално, облик купе са 3 m у радијусу од крајева одушвовода
углом од 60о
них цевовода
Х. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Члан 46.
Електроенергетско постројење високог напона поставља се у просторију која представља
посебан пожарни сектор.
Електроенергетско постројење високог напона са сувим трансформаторима поставља се
у просторију која је одвојена конструктивним елементима отпорним према пожару најмање 1,5 h и вратима отпорним према пожару најмање 30 min.
Електроенергетско постројење високог напона са уљним трансформаторима поставља се
у просторију која је одвојена конструктивним елементима отпорним према пожару најмање 3,0 h и вратима отпорним према пожару најмање 1,0 h.
Преградни зидови између просторија које припадају електроенергетском постројењу
високог напона са уљним трансформаторима за које постоји захтев за пожарно издвајање морају бити отпорни према пожару најмање 2,0 h.
Сви конструктивни елементи и врата отпорна према пожару морају бити изведени од
грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према
стандарду SRPS EN 13501-1.
Ради спречавања ширења пожара на фасади на граници пожарног сектора електроенергетског постројења високог напона са сувим трансформаторима, мора се обезбедити хоризонтално и вертикално прекидно растојање, у складу са чл. 17. и 18. овог правилника.
Ради спречавања ширења пожара на фасади на граници пожарног сектора електроенергетског постројења високог напона са уљним трансформаторима, мора се обезбедити
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хоризонтално прекидно растојање у укупној ширини од минимум 1 m, и вертикално
прекидно растојање дужине најмање 2 m односно дужине коју чини збир хоризонталног
и вертикалних делова најмање 2 m добијен на начин приказан на слици 1.
Изузетно од става 7. овог члана вертикално прекидно растојање може се смањити на 1m
уградњом стабилног система за аутоматско гашење пожара у све просторије електроенергетског постројења.
Члан 47.
Осим редовног напајања електричном енергијом из дистрибутивне мреже, у објектима
се мора обезбедити и резервни извор снабдевања електричном енергијом следећих уређаја и система:
1) сигурносне расвете евакуационих путева (степеништа, ходници, натписи за бржу евакуацију и сл. );
2) уређаја за подизање притиска у хидрантској мрежи, уколико посебним прописом није
другачије уређено;
3) инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
4) инсталација и уређаја за гашење пожара.
Напајање електричном енергијом уређаја и система из става 1. овог члана мора се предвидети у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у складу са техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
Члан 48.
Поред напајања електричном енергијом објекта из дистрибутивне мреже мора се обезбедити и сигурносни извор за напајање следећих уређаја и система:
1) ватрогасног односно евакуационог лифта у објектима специфичне намене у којима се
предвиђа њихова уградња;
2) инсталација за одвођење дима и топлоте и система за надпритисак, а који се користе
за стварање безбедних услова за евакуацију;
3) других система који служе за стварање безбедних услова приликом евакуације.
Напајање електричном енергијом уређаја и система из става 1. овог члана мора се предвидети у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у складу са техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
Члан 49.
Резервни извор за снабдевање електричном енергијом уређаја и система из чл. 47. и 48.
овог правилника мора се поставити у просторију чији су зидови, међуспратна конструкција и врата отпорни према пожару у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у
складу са техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање
од 30 min.
Резервни извор из става 1. овог члана мора се аутоматски укључивати.
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Просторија из става 1. овог члана, мора се добро проветравати и не сме бити угрожена
експлозивним атмосферама.
Члан 50.
Сигурносна расвета односно осветљење знакова за усмеравање кретања лица, осветљење
евакуационих путева, осветљење просторија за боравак лица површине веће од 60 m²
(изузев просторија за становање) мора бити у складу са одредбама стандарда SRPS EN
1838, SRPS EN 60598-2-22 и SRPS EN 50172, који ближе уређују ову област.
Члан 51.
Електрични развод система, уређаја и инсталација, који функционишу у режиму пожара, мора обезбедити напајање електричном енергијом у периоду који је дефинисан
техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
XI. ЛИФТОВИ
Члан 52.
Погон електричног лифта мора бити смештен у посебну просторију (машинска просторија).
Изузетно од става 1. овог члана, када је у објекту предвиђена уградња лифта без машинске просторије, погон лифта може се поставити у возном окну, а орман команде за
управљање (контролно управљачка табла) поставља се на највишој етажи објекта.
Погон хидрауличног лифта мора бити смештен у посебну просторију која је од осталих
просторија у објекту одвојена елементима конструкције отпорним према пожару 60min,
која се мора извести на начин којим се спречава истицање уља из просторије извођењем
прага на вратима, уградњом технолошког суда или другим техничким решењем, како би
целокупна количина уља у случају изливања остала унутар просторије.
Просторија погона хидрауличног лифта мора бити вентилисана.
Члан 53.
Зидови окна лифта морају бити израђени од грађевинских производа карактеристике
реакције на пожар најмање класе А2s1d0 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Зидови окна лифта који повезује више пожарних сектора или представљају границу пожарног сектора морају имати отпорност према пожару најмање 60 min, а врата возног
окна лифта морају бити отпорна према пожару у трајању најмање 60 min.
Конструкција објекта која носи лифтовску конструкцију мора бити отпорна према пожару у складу са усвојеним степеном отпорности према пожару објекта.
У случају када се предвиђа уградња лифта на фасади објекта, конструкција објекта која је
ван габарита објекта и носи лифтовску конструкцију, мора бити од негоривог грађевинског производа и удаљена од отвора на фасади објекта најмање 1 m, осим ако су зидови
возног окна отпорни према пожару као носећи зид у складу са усвојеним степеном отпорности према пожару објекта.
Возно окно лифта мора бити вентилисано.
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Члан 54.
Кабина лифта и врата возног окна лифта морају бити од негоривог материјала, врата се
морају затварати аутоматски и испуњавати услове утврђене посебним прописима за
лифтове.
Члан 55.
За објекте класе ИП3, НП3, ИЈ3, НЈ3 лифт мора бити опремљен уређајима који омогућавају да се у случају пожара кабина аутоматски доведе у приземље и да се, после изласка лица лифт аутоматски искључи из рада.
Члан 56.
У објектима специфичне намене у којима се предвиђа уградња ватрогасног лифта, примењују се захтеви стандарда SRPS EN 81-72.
Ватрогасни лифт мора бити смештен у сопствено окно и мора имати сопствени претпростор, чији су зидови отпорни према пожару најмање 1,5 h, изведени од грађевинских
производа карактеристике реакције на пожар најмање класе A2s1d0 према стандарду
SRPS EN 13501-1.
Врата претпростора ватрогасног лифта морају бити отпорна према пожару у трајању
најмање 1 h.
Окно ватрогасног лифта или његов претпростор морају бити опремљени системом који
остварује натпритисак који не прелази 50 Pa ±10% (потребна сила за отварање врата не
прелази 100 N) пројектованим у складу са захтевима стандарда SRPS EN 12101-6, или
претпростор ватрогасног лифта мора бити проветраван са најмање 20 измена ваздуха на
час природним или принудним путем.
Проветравање претпростора се мора вршити на свим етажама, а натпритисак се остварује на етажи која је угрожена пожаром, као и на две етаже изнад и једној етажи испод.
Дим из проветраваног претпростора одводи се са највишег места, испод таванице, а свеж
ваздух се убацује при поду.
Уређај за аутоматско отварање прозора или уређај за принудно проветравање укључује
се аутоматски преко инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара.
Укључивање уређаја за аутоматско отварање прозора или уређаја за принудно проветравање мора бити обезбеђено и ручно са места безбедног од пожара.
Кабина ватрогасног лифта који се користи и за спашавање повређених уз помоћ носила
мора да буде најмање димензије 1,1 m х 2,1 m.
Ватрогасном лифту може се приступити и из заједничког претпростора са лифтовима
који не функционишу у условима пожара.
Врата возног окна ватрогасног лифта, као и врата возног окна лифтова, којима се приступа из заједничког претпростора, морају бити отпорна према пожару у трајању 1 h.
XII. ПОСЕБНИ СИСТЕМИ И МЕРЕ
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Члан 57.
Стамбени, пословни и јавни објекти морају бити обезбеђени спољном и унутрашњом
хидрантском мрежом у складу са посебним прописом.
Изузетно од става 1. овог члана унутрашњом хидрантском мрежом не морају бити обезбеђени:
1) стамбени објекат, ламела, која има висину ≤ 12 m;
2) пословни или јавни објекат површине ≤ 150 m2, специфичног пожарног оптерећења ≤
360 МЈ/m2 и чија је конструкција најмање средњег степена отпорности према пожару,
ако посебним прописом није другачије одређено;
3) пословни простори на нивоу околног терена укупне површина ≤ 150 m2 и појединачног специфичног пожарног оптерећења ≤ 360 МЈ/m2 у које се улази са спољне стране,
када су у саставу пословног, јавног или стамбеног објекта чија је конструкција најмање
средњег степена отпорности, ако посебним прописом није другачије одређено и ако се
пожари у таквим просторијама могу гасити употребом спољне хидрантске мреже.
Члан 58.
У стамбеним, пословним и јавним објектима мора се предвидети потребан број мобилних уређаја за гашење пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача уређаја и опреме.
Члан 59.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
01 број 257/19-7
У Београду, 19. марта 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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41. Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара
Службени гласник Републике Србије, број 20 од 22. марта 2019.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију угоститељских објеката.
Поред одредби овог правилника, на објекте из става 1. овог члана, примењују се и други
прописи и стандарди којима су прописани захтеви заштите од пожара за објекте, делове
објекта, опрему, инсталације и уређаје.
Члан 2.
Угоститељским објектом у смислу овог правилника сматра се угоститељски објекат за
исхрану и пиће одређен прописом о разврставању угоститељских објеката, као и простори за пружање услуга исхране и пића који се налазе у саставу објекта друге намене.
Угоститељски објекат може бити издвојени објекат, објекат у низу и простор у саставу
објекта друге намене.
Члан 3.
Ако се врши реконструкција или доградња дела објекта из члана 2. овог правилника,
и/или инсталација, опреме и уређаја на том објекту, одредбе овог правилника примењују се само на део објекта и/или на инсталације, опрему и уређаје који су предмет реконструкције или доградње.
Реконструкцијом или доградњом из става 1. овог члана не сме се умањити пожарна безбедност постојећег објекта.
Изузетно од става 1. овог члана приликом извођења радова на објекту који је посебним
законом којим се уређује област културних добара утврђен као културно добро, може се
одступити од испуњења основних захтева заштите од пожара утврђених овим правилником ако није могуће извести одговарајуће техничко решење и ако би се тиме нарушила
битна споменичка својства објекта, у ком случају се у техничкој документацији предвиђа
одређени захват или мера којом би се на одговарајући начин надокнадило целовито
техничко решење како би се испунила пожарна безбедност постојећег објекта.
Члан 4.
Одредбе овог правилника не односе се на просторе за исхрану и пиће за сопствене
потребе који се налазе у саставу објекта друге намене и плутајуће објекте према посебном пропису.
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II. ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 5.
Поједини изрази и појмови који се користе у овом правилнику имају следеће значење:
1) висина објекта је висинска разлика између коте коловоза уз објекат или платоа намењеног за ватрогасно возило са којег се врши ватрогасна интервенција у случају пожара у
објекту и коте пода највише етаже на којој бораве људи;
2) подрумски простори су простори чији се под налази испод коте терена на дубини већој од 1 m;
3) надземне етаже су сутерен, приземље и етаже изнад приземља;
4) издвојени објекат је објекат који је од суседног објекта удаљен више од 4 m;
5) објекти у низу су суседни објекти чије растојање износи мање од 4 m;
6) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у објекту до спољног
простора или сигурног и безбедног простора у објекту;
7) коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају
просторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, степеништа, ветробрани, улаз
и сл. ) и тако спречава продор пламена и дима из просторија за боравак и других просторија угрожених пожаром, а које имају такве карактеристике (отпорност и реакција на
пожар, ширина, висина и др. ) да омогућавају да особе затечене у пожару могу сигурно и
безбедно (самостално или уз помоћ спасиоца) напустити објекат;
8) сигурносно степениште је степениште које је део коридора евакуације, а које мора бити обезбеђено од пожара и мора бити доступно из сваког пожарног сектора путевима
који нису угрожени пожаром;
9) полазно место (ПМ) је место на коме се може затећи лице у тренутку сазнања да је
дошло до таквог развоја пожара да је потребна евакуација;
10) безбедно место (БМ) је место ван објекта удаљено од излаза из објекта, на коме се не
могу очекивати штетни ефекти пожара (пламен, дим, пад оштећених делова објекта и
сл. ) или посебно место у објекту изграђено у складу са прописом којим је уређена област
безбедне евакуације лица;
11) први излаз (ПИ) је излаз из просторије или групе просторија за боравак ка ходнику;
12) етажни излаз (ЕИ) чине врата на излазу из ходника отпорна према пожару или врата
отпорна према пожару постављена на улазу у степениште или у хол;
13) крајњи излаз (КИ) је излаз из објекта намењен за евакуацију;
14) јавни простор у угоститељском објекту је део објекта у који је дозвољен приступ свим
корисницима објекта;
15) слепи ходник је ходник са излазом у само једном смеру;
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16) носећа конструкција је конструкција угоститељског објекта коју чине носећи елементи грађевинске конструкције (зид, стуб, међуспратна таваница, греда, кровна конструкција и сл. );
17) општа расвета је вештачко осветљење објекта или простора или њиховог дела, при
чему осветљење по својим карактеристикама мора бити усклађено са наменом објекта
односно простора;
18) сигурносна расвета је вештачко осветљење објекта или простора или њиховог дела,
додата општој расвети ради испуњења сигурносних услова евакуације или безбедног
завршетка неке радне активности и аутоматски се укључује у случају квара или прекида
у напајању електричном енергијом опште расвете;
19) одговорно лице угоститељског објекта је лице које руководи радом угоститељског
објекта и које је посебним актом именовано као одговорно лице угоститељског објекта, а
уколико није именовано такво лице, одговорним лицем се сматра власник;
20) пожарни спасилац је лице које је похађало посебну обуку и положило стручни испит
за лица која раде на пословима заштите од пожара прописану законом који уређује заштиту од пожара.
III. ПРИСТУП ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА
Члан 6.
Сваком угоститељском објекту мора се обезбедити приступни пут изграђен у складу са
прописима којима је уређен приступ ватрогасних возила објектима.
Приступни пут из става 1. овог члана мора бити увек слободан и на њему није дозвољено
паркирање и заустављање других возила, нити постављање било којих других препрека
које ометају ватрогасну интервенцију.
Изузетно од става 1. овог члана за угоститељски објекат, као и угоститељски објекат у
саставу објекта друге намене, који је посебним законом којим се уређује област културних добара, утврђен као културно добро, а којем није могуће обезбедити приступни пут
на начин утврђен ставом 1. овог члана могу се применити и друга техничка решења којима се обезбеђује ефикасна ватрогасна интервенција.
IV. ОТПОРНОСТ ПРЕМА ПОЖАРУ КОНСТРУКЦИЈА
Члан 7.
Отпорност према пожару носећих елемената грађевинске конструкције (зид, стуб, греда,
међуспратна конструкција, кровна конструкција), елемената конструкције на граници
пожарног сектора и елемената конструкције коридора евакуације угоститељског објекта
висине до 8 m, а који није у саставу објекта друге намене мора бити најмање 30 min.
Отпорност према пожару носећих елемената грађевинске конструкције, елемената конструкције на граници пожарног сектора и елемената конструкције коридора евакуације
угоститељског објекта висине веће од 8 m, а који не припада категорији високих објеката
и није у саставу објекта друге намене мора бити најмање 60 min.
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Отпорност према пожару носећих елемената грађевинске конструкције, елемената конструкције на граници пожарног сектора и елемената конструкције коридора евакуације
угоститељског објекта односно простора у којем се поред услуга исхране и пића пружају
и услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл. ) и у којем борави
више од 150 лица мора бити најмање 60 min.
Отпорност према пожару носећих елемената грађевинске конструкције, елемената конструкције на граници пожарног сектора и елемената конструкције коридора евакуације
угоститељског објекта, који је у саставу објекта друге намене, мора бити у складу са
одредбама прописа којима је ближе уређена област изградње те врсте објекта.
Кровна конструкција угоститељског објекта која је од осталог дела објекта пожарно
издвојена међуспратном конструкцијом отпорном према пожару не мора испуњавати
захтев у погледу отпорности према пожару из ст. 1–4. овог члана.
Конструкција степеништа на евакуационом путу мора имати отпорност према пожару
као конструкција коридора евакуације.
Изузетно од става 1. овог члана издвојени угоститељски објекат за исхрану и пиће површине мање од 70 m² и у којем борави мање од 50 лица не мора испуњавати захтев из
става 1. овог члана.
Члан 8.
Отпорност према пожару фасадног зида угоститељског објекта из члана 7. ст. 1. и 2. овог
правилника мора бити најмање 30 min.
Отпорност према пожару фасадног зида угоститељског објекта из члана 7. став 3. овог
правилника мора бити најмање 60 min.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана фасадни зидови који не могу бити изложени дејству
пожара споља и који нису носећи зидови и нису зидови на граници пожарног сектора, не
морају испуњавати захтев у погледу отпорности према пожару из става 1. овог члана, али
морају испуњавати захтеве у погледу карактеристике реакције на пожар у складу са посебним прописом којим је уређена област безбедности од пожара спољних зидова зграда.
Члан 9.
Отпорност према пожару кровног покривача угоститељског објекта из члана 7. ст. 1–3.
овог правилника мора бити најмање 30 min.
Изузетно од става 1. овог члана кровни покривач објекта који не може бити изложен
пожару са суседних објеката, не мора испуњавати захтев у погледу отпорности према
пожару из става 1. овог члана.
Објекти који немају таваницу морају имати кровни покривач изведен од грађевинских
производа карактеристике реакције на пожар најмање класе А2s1d0 према стандарду
SRPS ЕN 13501-1.
Изузетно од става 3. овог члана у саставу негоривог кровног покривача дозвољена је и
употреба горивог материјала у слојевима хидроизолације, ако је са доње стране заштићен негоривим грађевинским производом.
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Изузетно од става 3. овог члана кровни покривач издвојеног угоститељског објекта за
исхрану и пиће површине мање од 70 m² и у којем борави мање од 50 лица не мора
испуњавати захтев из става 3. овог члана.
Члан 10.
Елементи конструкције на граници пожарног сектора, осим кровне конструкције, као и
елементи конструкције коридора евакуације угоститељског објекта, морају бити изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање класе А2s1d0
према стандарду SRPS ЕN 13501-1.
Носећи елементи грађевинске конструкције, елементи конструкције на граници пожарног сектора, осим кровне конструкције, као и елементи конструкције евакуационог пута
и коридора евакуације угоститељског објекта из члана 7. став 3. овог правилника, морају
бити изведени од грађевинских производа карактеристике реакције на пожар најмање
класе А2s1d0 према стандарду SRPS ЕN 13501-1.
Изузетно од става 1. овог члана елементи конструкције издвојеног угоститељског објекта
за исхрану и пиће површине мање од 70 m² и у којем борави мање од 50 лица не морају
испуњавати захтев из става 1. овог члана.
Члан 11.
Доказивање испуњености захтева заштите од пожара за елементе грађевинских конструкција, опрему, инсталације и уређаје утврђених овим правилником врши се у складу
са одредбама прописа којима је уређена ова област, а након завршетка радова утврђује се
на основу исправа о усаглашености које су уређене посебним прописима.
V. ГРАЂЕВИНСКЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРЕНОСА ПОЖАРА
Члан 12.
Угоститељски објекти морају бити подељени у пожарне секторе и то:
1) величина пожарног сектора у угоститељском објекту висине веће од 8 m, а који не
припада категорији високих објеката и није у саставу објекта друге намене може бити
највише 1. 500 m²;
2) величина пожарног сектора у угоститељском објекту који припада категорији високих
објеката и није у саставу објекта друге намене, мора бити у складу са одредбама посебних
прописа којима је уређена изградња високих објеката.
Угоститељски објекат, који је у саставу објекта који није пословни или јавни, мора бити
издвојен у посебан пожарни сектор вертикалним и хоризонталним конструктивним елементима отпорности према пожару у складу са одредбама прописа којима је ближе
уређена област изградње објекта у чијем се саставу налази.
Члан 14.
Угоститељски објекат односно простор у којем се поред услуга исхране и пића пружају и
услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл. ) и у којем борави више од 300 лица мора се од осталог дела објекта издвојити у посебан пожарни сектор вер-
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тикалним и хоризонталним конструктивним елементима отпорности према пожару
најмање 60 min.
Члан 15.
Издвајање пратећих садржаја (гараже, складишта и сл. ), који се налазе у саставу угоститељског објекта, у посебне пожарне секторе, врши се у складу са посебним прописима
којима је уређена област изградње тих објеката, при чему елементи грађевинске конструкције на граници пожарног сектора морају испуњавати захтеве из строжијег прописа.
Члан 16.
Прислоњени угоститељски објекат се од других објеката одваја пожарним зидом минималне отпорности према пожару од 60 min који пресеца објекат од темеља до крова и на
крову завршава са надвишењем од најмање 50 cm изнад кровног покривача, или са конзолом испод крова ширине од најмање 1 m лево и десно од пожарног зида исте отпорности на пожар као и пожарни зид, или применом других техничких решења којима се
спречава ширење пожара.
Члан 17.
Подне, зидне и плафонске облоге просторија за комуникацију, које припадају коридору
евакуације (сигурносна степеништа, предпростори, приступи крајњим излазима) морају
бити негориве.
Подне облоге које се постављају на делу евакуационог пута који не припада коридору
евакуације (нпр. етажни ходници, пролази и сл. ), морају бити класе Bfls1 према стандарду SRPS EN 13501-1.
Зидне и плафонске облоге које се постављају на делу евакуационог пута који не припада
коридору евакуације (нпр. етажни ходници, пролази и сл. ), морају бити класе Вs1d0
према стандарду SRPS ЕN 13501-1.
VI. ЕВАКУАЦИОНИ ПУТЕВИ
Члан 18.
Евакуациони путеви треба да буду прегледни, без сувишних скретања и без хоризонталних и вертикалних препрека које ометају евакуацију и помажу ширењу пожара.
Уколико на евакуационим путевима постоје бочне препреке (нпр. ормани у ходнику и
сл. ) тада се од стварне ширине пода евакуационог пута одузима стварна ширина препреке.
Ширина евакуационог пута не сме бити мања од 1 m, а потребна ширина зависи од броја
лица која треба да се евакуишу и одређује се на основу Табеле 1.
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КАПАЦИТЕТ ЕВАКУАЦИОНИХ ПУТЕВА
Највећи предвиђени број лица који борави на
150 220 240 260 280 300 320 340 360
етажи [лица]
Ширина евакуационих путева [m]

1

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Табела 1.
Члан 19.
За процену броја лица у просторима различите намене у којима бораве лица примењује
се Табела 2. Максималан број лица која бораве у простору односно објекту који су приказани у Табели 2. одређује се на основу површине пода те просторије (укупна површина
пода или слободна површина пода) или наменског дела те просторије и податка о просечно потребној површини пода за једно лице [m²/лицу].
Табела 2.
ПРОСЕЧНО ПОТРЕБНА
НАМЕНА ПРОСТОРА

ПОВРШИНА ПОДА ЗА ЈЕДНО ЛИЦЕ
[m²/лицу]

Ресторан, кабаре, бар, дансинг бар и сл.:
Простор за седење

1,0

Простор за игру или плес

0,5

Диско бар, диско клуб, поп концерти и сл.:
Простор за игру или стајање

0,3

Простор за седење

1,0

Члан 20.
Утврђивање броја потребних првих излаза на путу евакуације врши се на следећи начин:
1) просторије у којима борави до 60 лица морају имати најмање један први излаз;
2) просторије у којима борави од 61 до 500 лица морају имати најмање два прва излаза;
3) просторије у којима борави од 501 до 1. 500 лица морају имати најмање три прва излаза;
4) просторије у којима борави од 1. 501 до 3. 000 лица у објекту морају имати најмање
четири прва излаза;
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5) просторије у којима борави више од 3. 000 лица морају имати број излаза у складу са
ставом 1. тачка 4) овог члана, при чему се на започетих следећих 3. 000 лица изводи још
по један први излаз.
Утврђивање броја потребних излаза са етаже или етажних излаза на путу евакуације
врши се на следећи начин:
1) етажа на којој борави до 500 лица мора имати најмање један излаз;
2) етажа на којој борави од 501 до 1. 500 лица мора имати најмање два излаза;
3) етажа на којој борави од 1. 501 до 3. 000 лица мора имати најмање три излаза;
4) етажа на којој борави више од 3. 000 лица мора имати број излаза у складу са ставом
2. тачка 3) овог члана, при чему се на започетих следећих 3. 000 лица изводи још по један излаз.
За приземне објекте број крајњих излаза одговара броју излаза са етаже.
Члан 21.
Дужина пута евакуације од полазног места до првог излаза код просторија које имају
један први излаз не може бити већа од 20 m.
Дужина пута евакуације од полазног места до првог излаза код просторија које имају
више првих излаза не може бити већа од 45 m.
Дужина пута евакуације од првог до етажног излаза не може бити већа од 30 m у надземним, а 25 m у подземним етажама.
За објекте који немају етажни излаз дужина пута евакуације од првог излаза до степеништа износи највише 20 m.
Члан 22.
Минимална ширина светлог отвора врата просторија у којима борави до десет лица
износи 0,90 m.
Минимална ширина светлог отвора врата просторија у којима борави више од десет лица, а мање од педесет лица, износи 1 m.
Када се примењују двокрилна врата да би се повећала проточност лица тада се морају
отварати оба крила на исти начин само дејством на браве. Ова врата морају бити опремљена уређајем за аутоматско редоследно затварање врата.
Висина врата на свим евакуационим путевима је најмање 2 m.
За просторије у којима борави више од 50 а мање од 100 лица примењују се двокрилна
врата или двоје једнокрилних врата на адекватном растојању.
За просторије у којима борави више од 100 лица примењује се више двокрилних и/или
једнокрилних врата.
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На свим евакуационим излазима морају се поставити заокретна врата која се отварају у
смеру евакуације и морају бити стално откључана у времену коришћења угоститељског
објекта.
Изузетно од става 7. овог члана, осим на етажним излазима угоститељског објекта и
првим излазима из простора у којем се поред услуга исхране и пића пружају и услуге
забаве и у којем борави више од 300 лица, може се дозволити и друго конструкционо
решење врата, под условом да исто обезбеђује сигурну евакуацију лица и то:
1) да се врата аутоматски отварају сигналом са централе за дојаву пожара и остају блокирана у отвореном положају;
2) да имају механизам да се отворе и остану у стално отвореном положају када им се искључи мрежно напајање;
3) да се у близини врата налази тастер чијим се активирањем могу отворити та врата и
остати у отвореном положају.
Заокретна врата на првим излазима из простора у којем се поред услуга исхране и пића
пружају и услуге забаве и у којем борави више од 300 лица морају бити обезбеђена антипаник механизмом са хоризонталном полугом.
Изузетно од става 7. овог члана врата првог излаза из просторија у којима борави до 20
лица не морају се отварати у смеру евакуације.
Члан 23.
На свим улазима и излазима у коридор евакуације морају бити уграђена врата која могу
имати највише за 30 min мању отпорност према пожару од грађевинских елемената коридора евакуације у који су уграђена, али не мању од 30 min.
Члан 24.
Ширина степеништа које се користи као евакуациони пут одређује се према пројектованом броју лица које могу користити степениште и броју спратова са којих лица излазе на
степениште и не сме бити мања од вредности прописаних у Табели 3.
Табела 3.
КАПАЦИТЕТ СТЕПЕНИШТА
Ширина степенишног крака [m]
Број етажа које повезује степениште

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

Највећи број лица које користе једно степениште
1.

150 220 240 260 280 300 320 340

360

2.

190 260 285 310 335 360 385 410

435

3.

230 300 330 360 390 420 450 480

510
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4.

270 340 375 410 445 480 515 550

585

5.

310 380 420 460 500 540 580 620

660

6.

350 420 465 510 555 600 645 690

735

7.

390 460 510 560 610 660 710 760

810

8.

430 500 555 610 665 720 775 830

885

9.

470 540 600 660 720 780 840 900

960

10.

510 580 645 710 775 840 905 970 1. 035
Члан 25.

У циљу обезбеђивања ефикасне евакуације лица могу се предвидети спољна степеништа
за евакуацију.
Спољна степеништа морају бити доступна из простора заједничке комуникације.
Спољна степеништа морају бити:
1) ширине минимум 0,8 m и нагиба до 45°;
2) израђена од негоривих материјала;
3) постављена на минималном растојању 1,5 m од отвора на фасади објекта, осим у случају када су заштићена од дејства пожара из објекта;
4) постављена на месту заштићеном од кише и снега (због залеђивања).
Члан 26.
Када се угоститељски објекат налази у саставу објекта друге намене и евакуација лица из
угоститељског објекта се врши кроз комуникације које припадају објекту друге намене,
тада се прорачун евакуације лица мора урадити у складу са одредбама прописа којима је
уређена област изградње стамбених, пословних и јавних објеката.
Изузетно од става 1. овог члана време евакуације не мора се одређивати прорачуном у
случају када је угоститељски објекат у нивоу терена и има излазе који воде директно у
спољни простор.
VII. СИСТЕМИ ВЕНТИЛАЦИЈЕ, КОНТРОЛЕ ДИМА И ГРЕЈАЊА
Члан 27.
У простору сигурносног или издвојеног степеништа намењеног за евакуацију морају се
предвидети отвори за одвођење дима и топлоте природним путем који се користе за
стварање безбедних услова за евакуацију.
Отвори из става 1. овог члана морају имати површину светлог отвора најмање 1 m²,
постављају се на највишем делу степеништа и морају се отварати са подеста степеништа
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последње етаже. Отвори морају бити такви да остају отворени све време потребно за
одвођење дима и топлоте тј. да не може доћи до самозатварања.
У случају када су у објекту предвиђене инсталације и уређаји за аутоматско откривање и
дојаву пожара, отвори из става 1. овог члана морају се аутоматски отварати на сигнал
дојаве пожара.
У случају када се не могу обезбедити отвори из става 1. овог члана морају се предвидети
инсталације за одвођење дима и топлоте принудним путем или се може применити друго техничко решење.
Члан 28.
У подрумским просторима у којима борави више од 100 лица, подрумски простори са
више етажа на којима бораве лица и затвореним атријумским просторима морају се
предвидети отвори за одвођење дима и топлоте природним путем који се користе за
стварање безбедних услова за евакуацију.
Отвори из става 1. овог члана морају се извести на начин којим се обезбеђује ефикасно
одвођење дима и топлоте насталих у пожару, а чија се површина израчунава према пропису који регулише ову област.
У случају када је у објекту предвиђена инсталација и уређаји за аутоматско откривање и
дојаву пожара или инсталација и уређаји за гашење пожара, отварање отвора из става 2.
овог члана мора бити условљено активирањем ових система, односно притиском на
тастер, од стране обученог радника, који активира систем за отварање.
У случају када се не могу обезбедити отвори из става 1. овог члана морају се предвидети
инсталације за одвођење дима и топлоте принудним путем.
Члан 29.
Инсталације за одвођење дима и топлоте и системи за натпритисак који се користе за
стварање безбедних услова за евакуацију у објектима, морају се извести у складу са
одредбама овог правилника и одредбама прописа којима је уређена област пројектовања
и извођења ових система.
Члан 30.
Клапне отпорне према пожару које су пројектоване и изведене у системима за вентилацију или климатизацију, морају имати исту отпорност према пожару као и грађевински
елементи кроз које канал пролази.
Члан 31.
Просторија за смештај котлова и генератора топлоте у објекту (котлови на чврсто и течно гориво, гасни котлови и сл. ) мора испуњавати следеће услове:
1) зидови и међуспратна конструкција просторије морају бити отпорни према пожару
најмање 60 min;
2) врата на улазу у просторију постављају се са спољне стране објекта, а у случају када се
у просторију улази из објекта врата морају бити отпорна према пожару најмање 60 min.
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Складишни простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) мора се налазити ван објекта
или у просторији која је издвојена у посебан пожарни сектор са хоризонталним и вертикалним конструктивним елементима отпорним према пожару најмање 60 min.
Изузетно од става 1. овог члана котлови и генератори топлоте снаге до 50 kW могу се
налазити и у другим просторијама објекта.
Када се у објекту предвиђа изградња просторије за смештај котлова и генератора топлоте, као и просторије за складиштење горива за које су технички захтеви утврђени посебним прописима, тада се примењују одредбе посебних прописа којима је уређена ова
област.
VIII. ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Члан 32.
Осветљење знакова за усмеравање кретања лица и осветљење подова евакуационих путева у хитним случајевима мора бити у складу са одредбама стандарда SRPS EN 1838,
SRPS EN 60598-2-22 и SRPS EN 50172, који ближе уређују ову област.
Члан 33.
Електрични разводи система, уређаја и инсталација, који функционишу у режиму пожара, морају да обезбеде напајање електричном енергијом у периоду који је дефинисан
техничким прописима, којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
Члан 34.
Осим редовног напајања електричном енергијом из дистрибутивне мреже, у објектима
се мора обезбедити и резервни извор снабдевања електричном енергијом следећих уређаја и система:
1) сигурносне расвете евакуационих путева (степеништа, ходници, натписи за бржу евакуацију и сл. );
2) уређаја за подизање притиска у хидрантској мрежи, уколико посебним прописом није
другачије уређено;
3) инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара;
4) инсталација и уређаја за гашење пожара.
Члан 35.
Поред напајања електричном енергијом објекта из дистрибутивне мреже мора се обезбедити и сигурносни извор за напајање следећих уређаја и система:
1) инсталација за одвођење дима и топлоте и система за надпритисак, а који се користе
за стварање безбедних услова за евакуацију;
2) других система који служе за стварање безбедних услова приликом евакуације.
Члан 36.
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Напајање електричном енергијом уређаја и система из чл. 34. и 35. овог правилника мора се предвидети у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у складу са техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30 min.
Члан 37.
Извор за снабдевање електричном енергијом уређаја и система из чл. 34. и 35. овог правилника мора се поставити у просторију чији су зидови, међуспратна конструкција и
врата отпорни према пожару у трајању предвиђеном за рад наведених система, а у складу са техничким прописима којима је ближе уређена та врста система, али не мање од 30
min.
Резервни извор из става 1. овог члана мора се аутоматски укључивати.
Просторија из става 1. овог члана, мора се добро проветравати и не сме бити угрожена
експлозивним атмосферама.
Члан 38.
За сваки угоститељски објекат, за који се прорачуном докаже да је неопходна инсталација за заштиту од атмосферског пражњења, иста мора бити пројектована и изведена у
складу са одредбама прописа којима је уређена област пројектовања и извођења ових
инсталација.
IX. ЛИФТОВИ
Члан 39.
Погон електричног лифта мора бити смештен у посебну просторију (машинска просторија).
Изузетно од става 1. овог члана, када је у објекту предвиђена уградња лифта без машинске просторије, погон лифта може се поставити у возном окну, а орман команде за
управљање (контролно управљачка табла) поставља се на највишој етажи објекта.
Погон хидрауличног лифта мора бити смештен у посебну просторију која је од осталих
просторија у објекту одвојена елементима конструкције отпорним према пожару 60 min,
која се мора извести на начин којим се спречава истицање уља из просторије извођењем
прага на вратима, уградњом технолошког суда или другим техничким решењем, како би
целокупна количина уља у случају изливања остала унутар просторије.
Просторија погона хидрауличног лифта мора бити вентилисана.
X. ПОСЕБНИ СИСТЕМИ И МЕРЕ
Члан 40.
Угоститељски објекти у којима борави више од 300 лица, као и угоститељски објекти у
којима се поред услуга исхране и пића пружају и услуге забаве (диско бар, дансинг бар,
диско клуб, кабаре бар и сл. ) у којима борави више од 150 лица, морају имати инсталације и уређаје за аутоматско откривање и дојаву пожара.
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За објекте који нису обухваћени ставом 1. овог члана обавезна је израда процене ризика
од пожара којом се утврђује потреба за уградњом инсталација и уређаја за аутоматско
откривање и дојаву пожара.
Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара из става 1. овог члана
морају се пројектовати и извести у складу са одредбама прописа којима је уређена област
пројектовања и извођења ових система.
У инсталацији из става 1. овог члана, независно од аутоматских јављача пожара, ручни
јављачи пожара морају бити постављени тако да њихова удаљеност од било којег места у
објекту није већа од 15 m.
Одредбе овог члана примењују се и на објекте који су заштићени стабилним системом за
гашење пожара.
Члан 41.
Угоститељски објекти у којима истовремено може боравити више од 300 лица поред
инсталација из члана 40. овог правилника морају имати систем за гласовно обавештавање и узбуњивање, који мора испуњавати прописе којима је уређена област пројектовања и извођења ових система.
Систем за узбуњивање мора се активирати аутоматски на импулс централе за дојаву пожара.
Члан 42.
У угоститељском објекту односно простору у којем се поред услуга исхране и пића пружају и услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл. ) чија је површина већа од 800 m² или у њему борави више од 300 лица, обавезна је уградња инсталација и уређаја за гашење пожара, која мора испуњавати прописе којима је уређена
област пројектовања и извођења ових система.
За објекте који нису обухваћени ставом 1. овог члана обавезна је израда процене ризика
од пожара којом се утврђује потреба за уградњом инсталација и уређаја за гашење пожара.
Члан 43.
Угоститељски објекти чија је укупна површина простора у коме бораве лица већа од 150
m² морају имати унутрашњу или спољашњу хидрантску мрежу за гашење пожара.
Угоститељски објекти чија је површина већа од 500 m² морају имати унутрашњу и спољашњу хидрантску мрежу за гашење пожара.
Члан 44.
У угоститељском објекту мора се предвидети потребан број мобилних уређаја за гашење
пожара, у складу са техничким прописима и упутствима произвођача уређаја и опреме,
али не мање од 2 апарата типа S-9 на свакој етажи угоститељског објекта.
Највећа удаљеност између места на којем је смештен мобилни уређај за гашење пожара
и места на којем се може затећи особа у случају пожара не сме бити већа од 20 m.
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Члан 45.
Сваки угоститељски објекат мора на видном месту у близини главног излаза имати
истакнут План евакуације и упутство за поступање у случају настанка пожара, чији је
садржај одређен посебним прописом којим је уређена област заштите од пожара.
Члан 46.
У свим угоститељским објектима на свакој етажи објекта код излаза мора бити истакнут
План евакуације и упутство за поступање у случају пожара и поступак евакуације у случају настанка пожара.
Члан 47.
Сви евакуациони путеви и излази морају бити видно означени.
XI. ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 48.
Запослена лица у угоститељском објекту морају бити упозната са прописаним мерама
заштите од пожара, у складу са прописима којима је уређена област заштите од пожара.
Поред захтева из става 1. овог члана запослена лица у зависности од намене објекта морају знати:
1) да спроведу поступак ефикасне евакуације лица из било ког дела простора угоститељског објекта у безбедан простор;
2) да исправно употребе апарате за почетно гашење пожара;
3) да активирају систем за дојаву пожара и да искључе примарни извор напајања угоститељског објекта енергентима (гас и струја);
4) да искључе систем за вентилацију.
Одговорно лице угоститељског објекта одговорно је за спровођење одредби из овог члана.
Оспособљавање и провера знања из става 1. овог члана обављају се у складу са прописима којима је уређена област заштите од пожара.
Члан 49.
У угоститељском објекту односно простору у којем се поред услуга исхране и пића пружају и услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл. ) у којем истовремено борави више од 150 лица мора се за време трајања забаве ангажовати пожарни
спасилац, а на сваких следећих 300 лица обезбеђује се још по један спасилац.
У сваком угоститељском објекту на улазу морају бити видно истакнути подаци о прибављеним дозволама и сагласностима сходно прописима којима се уређује изградња
објеката и прописима којима се уређује заштита од пожара, као и подаци о максимално
дозвољеном броју лица која могу безбедно боравити у објекту.
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У угоститељском објекту односно простору из става 1. овог члана мора се обезбедити стална контрола броја лица у простору која не сме ни у ком тренутку бити већа од максимално дозвољеног броја лица.
Члан 50.
Сви запослени у угоститељском објекту у којем истовремено може боравити више од 100
лица морају најмање једном годишње, учествовати у вежби евакуације и вежби употребе
средстава за гашење пожара у објекту у којем су запослени.
О учествовању запослених на вежбама из става 1. овог члана води се евиденција.
Одговорно лице угоститељског објекта одговорно је за спровођење одредби из ст. 1. и 2.
овог члана.
Члан 51.
Запосленима у угоститељском објекту и пожарним спасиоцима морају у сваком тренутку
бити доступне просторије у којима се налазе:
1) централе за дојаву пожара;
2) главни прекидач за искључење напајања објекта електричном енергијом;
3) уређаји за искључење система вентилације;
4) уређаји за управљање радом стабилних система за гашење пожара;
5) уређаји за подизање притиска воде у хидрантској мрежи.
Члан 52.
Одговорно лице угоститељског објекта одговорно је за спровођење одредаба прописаних
овим правилником.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Сви постојећи угоститељски објекти морају спровести организационе мере из чл. 48–51.
овог правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 54.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Службени гласник Републике Србије, број 61/15).
Члан 55.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Републике Србије.
Број 01-8586/18-10
У Београду, 12. марта 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с. р.
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42. Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења
Службени гласник СРС, број 50 од 24. новембра 1979.
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом уредбом ближе се утврђују заштитне мере од пожара и експлозија приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења.
Члан 2.
Радови заваривања, резања и лемљења (у даљем тексту: заваривање), могу се обављати
само на местима припремљеним у складу са прописаним нормативима техничке и противпожарне заштите.
Опрема, апарати, уређаји и пратеће инсталације за заваривање могу се употребљавати
само ако су у исправном стању и прилагођени важећим техничким прописима.
Члан 3.
Места за заваривање могу да буду стална и привремена.
Сталним местима за заваривање сматрају се места на којима се, у технолошком процесу
производње или у радионицама, заваривање обавља стално или са кратким прекидима.
Привременим местима за заваривање сматрају се места на којима се заваривање обавља
према потреби и у време одређено у одобрењу.
II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Стална места за заваривање
Члан 4.
Стална места за заваривање морају да буду просторно пожарно издвојена.
Ако се у технолошком процесу производње користе запаљиви материјали, запаљиве
течности или гасови, стална места за заваривање морају да буду издвојена као посебан
пожарни сектор тако да зидови, врата, под и таваница обезбеђују ватроотпорност од најмање два часа.
Када су стална места за заваривање у радионицама, радионица мора да буде пожарно
одвојена од других просторија или објеката и саграђена од незапаљивог или тешко запаљивог материјала, са незапаљивим подом и таваницом, прописно изведеном громобранском и електричном инсталацијом и уређајима за вентилацију.
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Члан 5.
У случајевима када се заваривање врши ацетиленом и кисеоником у радионицама, у којима постоје највише четири заваривачка места, свако заваривачко место мора да има
површину од најмање 3 m2.
Боце са ацетиленом и кисеоником морају да буду сигурно причвршћене за зид, на растојању најмање од 5 m од грејних уређаја, односно 10 m од отворених извора ватре.
Члан 6.
Када се заваривање врши ацетиленом и кисеоником у радионицама са више од четири
заваривачка места, онда боце са кисеоником и ацетиленом морају да буду међусобно
одвојене и постављене у посебну просторију, која одговара безбедносним захтевима чувања гасова (алуминијска врата, природна вентилација, електроинсталација у сигурносној заштити, под који не варничи) и која је подељена ватроотпорним зидом на два дела.
Сваки део просторије треба да има посебна врата, са спољне стране, који нису повезани
ни међусобно ни са заваривачком радионицом.
Заваривачка радионица мора да буде одвојена од просторија, из става 1. овог члана, противпожарним зидом са минималном ватроотпорношћу од два часа.
2. Привремена места за заваривање
Члан 7.
Заваривање на привременим местима се може обављати само по претходно прибављеном одобрењу издатом од стране овлашћеног радника организације удруженог рада,
друге самоуправне организације и заједнице (у даљем тексту: организације и заједнице)
код које се обављају радови заваривања.
Одобрење из става 1. овог члана се издаје на основу писменог захтева извођача радова
заваривања.
Члан 8.
Захтев за издавање одобрења за заваривање садржи: назив подносиоца захтева; број и
датум подношења захтева; назив организације односно заједнице у којој се изводи заваривање – ООУР, погон, одељење; место заваривања; опис радова; време извођења заваривање од – до; лично име руководиоца радова; потпис и печат подносиоца захтева.
Одобрење за заваривање садржи; назив даваоца одобрења; број и датум издавања одобрења; назив организације односно заједнице у којој се изводи заваривање – ООУР, погон, одељење, сектор; место заваривања; опис радова; време извођења заваривања од –
до; мере које треба предузети у циљу безбедног извођења заваривања; лично име руководиоца радова; лично име руководиоца службе за заштиту од пожара даваоца одобрења; потпис овлашћеног радника и печат организације односно заједнице.
У случајевима када важност одобрења истекне, а заваривање није завршено, руководилац извођача заваривања (у даљем тексту: руководилац радова) је дужан да затражи
продужење важности одобрења у складу са ставом 1. и 2. овог члана, а овлашћени радник за издавање одобрења дужан је да поново прегледа место заваривања и у одобрењу
упише одговарајуће примедбе.
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Члан 9.
Одобрење за заваривање издаје се у три примерка.
Први примерак уручује се руководиоцу радова, други руководиоцу службе за заштиту од
пожара, односно руководиоцу ватрогасне јединице организације, односно заједнице на
чијем се објекту врши заваривање, а трећи примерак се чува у документацији даваоца
одобрења.
Овлашћени радник који издаје одобрење за извођење заваривања, издаће одобрење тек
када утврди да су предвиђене и предузете одговарајуће мере за заштиту од пожара и
експлозије.
Члан 10.
Одобрење за заваривање не сме да се изда у следећим случајевима:
1. за места која нису припремљена за заваривање,
2. у просторијама са уређајима за аутоматско откривање и гашење пожара ако ови уређаји нису блокирани или ако се заваривањем могу оштетити,
3. када постоји опасност од избијања експлозија услед смеша запаљивих гасова или пара
запаљивих течности или прашине са ваздухом, затим недовољно очишћених судова и
инсталација у којима су се налазиле материје које могу да стварају експлозивне смеше
или су опасне због пожара и експлозије,
4. када би се заваривање вршило на простору у близини ускладиштених великих количина запаљивих или експлозивних материја или других запаљивих материјала.
Члан 11.
За безбедно извођење заваривања, у погледу заштите од пожара и експлозија, непосредно одговарају извођач радова, руководилац радова и руководилац службе за заштиту од
пожара организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице на
чијем се објекту изводи заваривање (у даљем тексту: руководилац службе за заштиту од
пожара).
Непосредно одговорна лица из става 1. овог члана морају претходно да буду упозната са
законским обавезама, одговорностима и мерама заштите од пожара и експлозија које
треба предузети при коришћењу опреме за заваривање и извођење радова.
Члан 12.
Заваривање могу да обављају радници који су стручно оспособљени за руковање и употребу опреме за заваривање и упознати са прописаним мерама заштите од пожара које
треба предузети приликом заваривања.
Руководилац радова не сме дозволити да заваривање обављају радници који не испуњавају услове прописане у ставу 1. овог члана.
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Члан 13.
Заваривање се мора обављати под надзором руководиоца радова на месту и на начин и у
време које је у одобрењу за заваривање одређено.
Руководилац радова по добијању одобрења за заваривање дужан је да провери стање
мера заштите од пожара и експлозија на месту предвиђеном за заваривање као и да
утврди да ли је искључена могућност изазивања пожара у суседним просторијама, а посебно испод, изнад или са бочних страна од места заваривања. У том циљу, руководилац
радова треба да предузме мере за отклањање евентуалних недостатака пре почетка радова (уклањање запаљивог материјала, затварање свих отвора, стављање заштитних елемената са свих страна на месту заваривања, постављање ватрогасне страже и др. ).
По завршетку заваривања, руководилац радова проверава да ли извршени радови нису
створили потенцијалну опасност за избијање пожара.
Члан 14.
Радници који изводе заваривање, могу да обављају заваривање само на оним местима,
на начин и у оно време како је то у одобрењу одређено.
Члан 15.
Након изведеног заваривања врши се примопредаја. У примопредаји учествују руководилац радова, овлашћени радник организације односно заједнице на чијем, односно у
чијем објекту је извођено заваривање и руководилац службе за заштиту од пожара.
Примопредаја из става 1. овог члана, врши се записнички. Записник се сачињава у два
примерка, с тим што један примерак задржава руководилац радова, а други овлашћени
радник организације односно заједнице на чијем објекту је вршено заваривање.
Ако се констатује да након изведеног заваривања постоји опасност за избијање пожара,
руководилац службе за заштиту од пожара обезбедиће ватрогасну стражу на месту заваривања, односно у објекту на коме односно у коме је било место заваривања.
Члан 16.
Започето заваривање обуставиће се у случајевима када се измене услови рада у погледу
заштите од пожара или експлозије или сам карактер заваривања.
Заваривање се може наставити када се предузму потребне мере заштите од пожара или
експлозије и допуни и поново овери одобрење за заваривање.
Ако су се услови рада или карактер заваривања битно изменили мора да се затражи ново
одобрење за заваривање.
Члан 17.
На привременим местима за заваривање могу да се држе највише по две боце кисеоника
и ацетилена (једна радна и једна резервна), на прописаним колицима, осигуране од пада.
Боце морају да буду на растојању најмање 5m од грејних уређаја, односно 10m од отворених извора ватре.
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III. ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
Члан 18.
Објекат у коме се налазе стална места за заваривање мора да буде изведен од материјала
одговарајућег степена ватроотпорности (зид, под, таваница), електрична инсталација
изведена у складу са важећим техничким прописима, вентилација просторија да буде
ефикасна у спречавању стварања експлозивних концентрација, да објекат буде заштићен
громобранском инсталацијом, и до објекта обезбеђен несметан приступ ватрогасним
возилима.
Члан 19.
На сталним местима заваривања не смеју да се држе и употребљавају лако запаљиве
течности и запаљиви материјали супротно одредбама ове уредбе.
Члан 20.
Приликом заваривања на привременим местима заваривања под, односно простор, мора да буде очишћен од запаљивог материјала у полупречнику од 10m, од места привременог заваривања.
Ако не може да се испуни услов из става 1. овог члана, онда се запаљиви материјал мора
да заштити импрегнираним прекривачима, или металним или азбестним параванима,
или завесама и то тако да рубови прекривача и преклопи буду непропусни за варнице.
Ако се приликом заваривања подови квасе, радници који врше електрозаваривање морају да буду заштићени од могућег удара струје.
Члан 21.
Приликом заваривања, у зони заваривања унутар 10m од места рада, сви отвори или
пукотине морају да се прекрију, како би се спречио прелаз варнице у суседне просторије,
или да се постави завеса или екран око места рада, чија висина не сме да буде нижа од
1,8 метара.
Системи цевних водова, транспортних трака и слично који могу да преносе варнице до
удаљених запаљивих материјала, морају да буду противпожарно заштићени у складу са
важећим прописима или ван погона.
Члан 22.
Заваривање у близини зидова, преграда, таваница или кровова, грађених од запаљивог
материјала, може се вршити само ако су постављени ватростални штитници или паравани.
Члан 23.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1600

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Заваривање се не сме обављати на металним преградама, зидовима, таваници или крову
који имају гориву облогу, нити на зидовима или преградама од запаљивог материјала.
Заваривање металних цеви и других металних површина (конструкција, носача итд. ),
који су у додиру са зидовима, преградама, таваницама или крововима од запаљивог материјала, не сме се вршити ни у случајевима ако се заваривањем може изазвати пожар
услед топлотне проводљивости.
Приликом заваривања металних зидова, таваница, кровова, цевовода и др. запаљиви
материјали на другој страни морају да се уклоне. Ако се запаљиви материјал не може да
уклони, онда се на супротној страни од места рада, поставља ватрогасна стража.
Члан 24.
На местима заваривања одговарајући противпожарни апарати морају да се држе у приправности.
Ако у објекту где се врши заваривање постоје зидни хидранти, ватрогасна црева са млазницом морају да буду спојена са доводним цевима и приправна за употребу.
Члан 25.
Радници који обављају заваривање, морају да буду обучени у руковању расположивом
опремом за гашење пожара на месту заваривања и системом за узбуњивање у случају
појаве пожара.
Члан 26.
Приликом издавања одобрења за заваривање, овлашћени радник мора да одреди обавезно присуство ватрогасне страже при обављању заваривања у случајевима прописаним чл. 21, 22. и 23. ове уредбе.
Ватрогасна стража са одговарајућом опремом и средствима за гашење пожара мора да
остане код места заваривања још најмање један сат после завршетка заваривања.
Члан 27.
Радници који врше заваривање, употребом боца са ацетиленом и кисеоником, морају да
се придржавају следећих правила:
– при коришћењу ацетилена из боце, отварање вентила мора да буде лагано и до краја;
– при постављању редуктора притиска на боцу са кисеоником, заптивач и навој као и
алат и руке радника не смеју да буду запрљане масним материјама;
– боце морају да буду заштићене од дејства сунчевих зрака;
– боце се не смеју загрејавати преко 350С;
– боце се не смеју котрљати нити складиштити у хоризонталном положају;
– боце морају да буду заштићене од пада помоћу обујмица или ланца.
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IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном од 50. 000 динара, казниће се за прекршај организација удруженог
рада, друга самоуправна организација и заједница;
1. ако места на којима се обавља заваривање не припреми у складу са прописаним нормативима техничке и противпожарне заштите или употребљава неисправну опрему,
апарате, уређаје и инсталације (члан 2);
2. ако стална места за заваривање не издвоји као посебан пожарни сектор или ако стална
места за заваривање у радионицама пожарно не одвоји од других просторија или објеката (члан 4);
3. ако заваривачко место нема обезбеђену површину од најмање 3m2 или ако боце са
ацетиленом и кисеоником нису прописно причвршћене и удаљене (члан 5);
4. ако боце са ацетиленом и кисеоником нису одвојене и постављене у одговарајућу посебну просторију (члан 6);
5. ако заваривање на привременим местима обавља без претходно издатог одобрења за
заваривање или ако након истека важности одобрења не затражи продужење важности
одобрења (чл. 7. и 8);
6. ако изда одобрење за заваривање без претходног утврђивања да ли су предузете одговарајуће мере за заштиту од пожара и експлозије или изда одобрење у случајевима када
се одобрење не сме издати (чл. 9. и 10);
7. ако поступи супротно одредби чл. 12. и 13. ове уредбе;
8. ако не изврши примопредају изведених радова заваривања или ако не обезбеди
ватрогасну стражу када постоји опасност од избијања пожара након изведеног заваривања (члан 15);
9. ако поступи супротно одредби чл. 16. и 17. ове уредбе;
10. ако приликом извођења заваривања не предузме посебне мере заштите од пожара и
експлозија прописане чл. 18–27. ове уредбе.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у организацији удруженог рада, другој самоуправној организацији и заједници, новчаном казном до 5. 000 динара.
Новчаном казном до 10. 000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и појединац када заваривање изводи самостално личним радом средствима рада у својини
грађана.
Члан 29.
Новчаном казном до 1. 000 динара, казниће се за прекршај и радник који изводи заваривање:
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1. ако врши заваривање на местима, на начин и у време које није одређено у одобрењу за
заваривање (члан 14);
2. ако се при извођењу заваривања не придржава прописаних правила (члан 27).
Члан 30.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије".
05 број 110-4088
У Београду, 31. октобра 1979. године
Извршно веће Скупштине СР Србије
Председник,
Иван Стамболић, с. р
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MЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ И СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА
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1. Оквир из Сендаја за смањење ризика од катастрофа 2015-2030.
A/CONF. 224/CRP. 1
Садржај
I Увод
II Очекивани резултат и циљ
III Руководећи принципи
IV Приоритети за деловање
Приоритет 1: Разумевање ризика од катастрофа
Приоритет 2: Јачање система управљања ризицима од катастрофа у циљу управљања
ризицима од катастрофе.
Приоритет 3: Улагање у смањење ризика од катастрофа у циљу јачања отпорности
Приоритет 4: Унапређење спремности за делотворно реаговање у случају катастрофе и у
циљу „изградње бољег система него што је био пре катастрофе“ у процесу обнове, санације и реконструкције
V Улога заинтересованих страна
VI Међународна сарадња и глобално партнерство
I Увод
1. Садашњи Оквир за смањење ризика од катастрофа након 2015. године усвојен је на
Трећој светској конференцији за смањење ризика од катастрофа, која је одржана од 14.
до 18. марта 2015. године у Сендају, Мијаги, Јапан, и представљала је јединствену могућност за земље учеснице да:
• усвоје концизан, усредсређен Оквир за смањење ризика од катастрофа након 2015.
године који гледа у будућност и орјентисан је на деловање;
• заврше процену и разматрање спровођења у дело Оквира из Хјога за деловање у периоду од 2005 до 2015. године: развијање отпорности нација и заједница на катастрофе;44
• размотре искуства стечена посредством регионалних и националних стратегија/институција и планова за смањење ризика од катастрофа и њихових препорука,
као и релевантне регионалне споразуме у оквиру спровођења у дело Оквира из
Хјога за деловање;
• идентификују начине сарадње на основу обавеза за спровођење у дело Оквира за
смањење ризика од катастрофа након 2015. године;
• утврде начине периодичног разматрања спровођења у дело Оквира за смањење ризика од катастрофа након 2015. године.
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2. Током Светске конференције, државе учеснице су такође потврдиле своју посвећеност
смањењу ризика од катастрофа и развијању отпорности на катастрофе, да би се ти проблеми решавали што хитније у контексту одрживог развоја и искорењивања сиромаштва, а према прилици, да би били укључени у политике деловања, планове, програме и
буџете на свим нивоима, и да би били разматрани у релевантним оквирима.
Оквир из Хјога за деловање: научене лекције, идентификовани недостаци и будући изазови
3. Од усвајања Оквира из Хјога за деловање 2005. године, као што је и документовано у
националним и регионалним извештајима о напретку његовог спровођења у дело, као и
осталим глобалним извештајима, земље потписнице и релевантне заинтересоване стране су постигле напредак када је реч о смањењу ризика од катастрофа на локалном, националном и глобалном нивоу, који је довео до смањења смртности у случају неких опасности. Смањење ризика од катастрофа је рентабилна инвестиција у спречавање будућих
губитака.
Делотворно управљање ризицима од катастрофа доприноси одрживом развоју. Земље
потписнице су побољшале своје капацитете за управљање ризицима од катастрофа. Међународни механизми за стратешке савете, координацију и развој партнерства за смањење ризика од катастрофа, попут Глобалне платформе за смањење ризика од катастрофа и регионалних платформи за смањење ризика од катастрофа, као и други релевантни међународни и регионални форуми за сарадњу, били су од помоћи при развоју
политика деловања, стратегија и унапређења знања и заједничког учења. Све у свему,
Оквир из Хјога за деловање је представљао значајан инструмент за подизање свести јавности и институција, подстицање преузимања политичких обавеза, као и усредсређености и деловања великог броја заинтересованих страна на свим нивоима.
4. Ипак, током овог десетогодишњег временског периода, катастрофе су наставиле да
узимају велики данак и да утичу на добробит и безбедност људи, заједница и земаља које
су њима биле погођене. Преко 700 хиљада људи је изгубило животе, преко 1,4 милион
људи је било повређено, а око 23 милиона је остало без својих домова након катастрофа.
Све у свему, више од 1,5 милијарде људи је на различите начине било погођено катастрофама. Жене, деца и људи су у ризичним ситуацијама били диспропорционално погођени. Укупан економски губитак је износио више од 1,3 трилиона америчких долара.
Осим тога, у периоду од 2008. до 2012. године, 144 милиона људи је било расељено услед
последица катастрофа. Катастрофе, од којих је већина погоршана климатским променама и које су све веће учесталости и интензитета, умногоме онемогућавају напредак ка
одрживом развоју. Подаци указују на то да се брже повећава изложеност људи и имовине ризицима у свим земљама него што се смањује њихова угроженост,4 чиме се изазивају нови ризици и непрекидан пораст губитака услед катастрофа, уз значајне економске,
друштвене, здравствене, културне и еколошке последице у краткорочном, средњорочном и дугорочном периоду, посебно на локалном нивоу и нивоу заједница. Катастрофе
мањег обима које се периодично понављају и катастрофе које се постепено јављају утичу
посебно на заједнице, домаћинства и мала и средња предузећа, и имају висок процентуални удео у укупним губицима. Све земље – посебно земље у развоју, у којима су смртност и губици услед катастрофа диспропорционално виши – суочавају се са све већим
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могућим скривеним трошковима и изазовима испуњавајући своје финансијске и друге
обавезе.
5. Од кључног је значаја и преко потребно да се предвиди, планира и смањи ризик од
катастрофа, како би се на делотворнији начин заштитили људи, заједнице и земље,
услови за стварање средстава за живот, здравље, културно наслеђе, друштвеноекономски напредак и екосистеми, и тиме јачала њихова отпорност на катастрофе.
6. Појачан рад како би се смањила изложеност и угроженост, и тиме спречила појава
нових ризика од катастрофа, и одговорност за стварање ризика од катастрофа неопходни су на свим нивоима. Потребно је више активности усредсређених на решавање
основних покретача ризика од катастрофа, попут последица сиромаштва и неједнакости,
климатских промена и угрожености, непланиране и брзе урбанизације, лошег управљања земљиштем, као и сложених фактора попут демографских промена, недостатних
институционалних оквира, политика деловања које не узимају у обзир ризике, непостојања прописа и подстицаја за приватне инвестиције у смањење ризика од катастрофа,
комплексних ланаца снабдевања, ограничене доступности технологије, неодрживог коришћења природних ресурса, пропадања екосистема, пандемија и епидемија. Осим тога,
неопходно је да се настави са јачањем добре управе усмерене на смањење ризика од катастрофа на националном, регионалном и глобалном нивоу, и да се унапреди спремност
и национална координација за реаговање у случају катастрофа, санацију и реконструкцију, те коришћење обнове и реконструкције након катастрофа како би се „изградио бољи систем него што је био пре“, подржан унапређеним видовима међународне сарадње.
Угроженост је дефинисана Оквиром из Хјога за деловање као: „Стање које је одређено
физичким, социјалним, економским и еколошким факторима или процесима, који повећавају изложеност неке заједнице последицама опасности. ”
7. Треба да постоји шири превентивни приступ ризицима од катастрофа који је у већој
мери усредсређен на људе. Праксе за смањење ризика од катастрофа треба да се заснивају на вишеструким опасностима и да буду мултисекторске, инклузивне и приступачне
како би биле ефикасне и делотворне. Препознајући своју водећу, регулаторну и координаторску улогу, владе треба да се ангажују заједно са релевантним заинтересованим
странама, укључујући ту и жене, децу и младе, људе са инвалидитетом, сиромашне људе,
мигранте, староседеоце, волонтере, заједнице професионалаца и старе људе на конципирању и спровођењу у дело политика деловања, планова и стандарда. Постоји потреба
да јавни и приватни сектор и организације цивилног друштва, као и академска заједница и научно-истраживачке институције ближе сарађују и да стварају могућности за сарадњу, као и да компаније интегришу ризике од катастрофа у своје управљачке праксе.
8. Међународна, регионална, подрегионална и прекогранична сарадња је и даље од
кључног значаја за подржавање активности држава потписница, њихових националних
и локалних органа, као и заједница и компанија, усмерене на смањење ризика од катастрофа. Можда ће бити потребно да се постојећи механизми ојачају како би се пружила
ефикасна подршка и постигло боље спровођење Оквира у дело. Посебна пажња и подршка је неопходна земљама у развоју, нарочито најмање развијеним земљама, малим
острвским земљама у развоју, земљама у развоју које немају излаз на море и афричким
земљама, као и земљама са средњим дохотком које се суочавају са посебним изазовима,
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како би се повећали њихови унутрашњи ресурси и способности кроз билатералне и мултилатералне канале за осигуравање адекватних, одрживих и благовремених начина за
реализовање развијања капацитета, финансијске и техничке помоћи и трансфера технологије, у складу са међународним обавезама.
9. Све у свему, Оквир из Хјога за деловање је дао кључне смернице за напоре усмерене на
смањење ризика од катастрофа, и допринео је напретку ка постизању Миленијумских
циљева развоја. Његово спровођење у дело је ипак допринело да се сагледа и низ недостатака који се односе на решавање основних фактора за смањење ризика од катастрофа,
на формулисање циљева и приоритета за деловање,5 на потребу да се подстиче јачање
отпорности на катастрофе на свим нивоима и да се осигурају адекватна средстава за
спровођење Оквира у дело. Недостаци указују на потребу да се изради оквир оријентисан на деловање који владе и заинтересоване стране могу да спроведу у дело уз међусобну подршку и допуњавање, и који помаже да се идентификују ризици од катастрофа
којима треба управљати и који усмерава инвестиције како би се побољшала отпорност.
10. Десет година након Оквира из Хјога за деловање, катастрофе и даље подривају напоре да се постигне одрживи развој.
11. Међувладини преговори о плану развоја за период након 2015. године, финансирању
развоја, климатским променама и смањењу ризика од катастрофа пружају међународној
заједници јединствену могућност да унапреди кохерентност политика деловања, институција, циљева, индикатора и система за мерење спровођења плана у дело, уважавајући
њихова овлашћења. Осигуравање кредибилних веза између ових процеса на примерен
начин допринеће развијању отпорности и постизању глобалног циља искорењивања
сиромаштва.
Приоритети Оквира из Хјога за деловање у периоду од 2005. до 2015. су: (1) осигурати да
смањење ризика од катастрофа постане национални и локални приоритет, уз јаку
институционалну основу за спровођење у дело; (2) идентификовање, процена и праћење
ризика од катастрофа, и јачање система раног упозоравања; (3) употреба знања, иновација и образовања за развијање културе безбедности и отпорности на свим нивоима; (4)
смањење основних фактора ризика; и (5) јачање спремности за катастрофу како би се на
делотворан начин на њу реаговало на свим нивоима.
12. Памти се да је резултат Конференције УН о одрживом развоју 2012. године насловљене „Будућност коју желимо“ био апел за смањење ризика од катастрофа и развијање
отпорности на катастрофе, чему треба приступити са обновљеним свешћу о хитности
предузимања акције у контексту одрживог развоја и искорењивања сиромаштва и што,
како потребе налажу, треба да се интегрише на свим нивоима. На Конференцији су такође поново потврђени сви принципи Декларације из Рија о животној средини и развоју.
13. Бављење климатским променама, као једним од покретача ризика од катастрофа, уз
истовремено поштовање овлашћења Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским променама,6 представља могућност за смањење ризика од катастрофа на значајан
и кохерентан начин кроз међусобно повезане међувладине процесе.
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14. На темељу овога, и у циљу смањења ризика од катастрофа, постоји потреба да се
ухвати у коштац са постојећим изазовима и да се припреми за будуће изазове усредсређујући се на: праћење, процену и разумевање ризика, размену информација о томе и
како до ризика долази; јачање система управе за управљање ризицима од катастрофа и
координације међу релевантним институцијама и секторима, и потпуно и смислено учешће релевантних заинтересованих страна на одговарајућим нивоима; улагање у економску, друштвену, здравствену, културну и образовну отпорност људи, заједница и земаља, и у заштиту животне средине, такође и кроз технологију и истраживања; унапређивање система за рано упозоравање на вишеструке опасности, спремности, реаговања,
обнове, санације и реконструкције. Како би се употпуниле националне активности и капацитети, постоји потреба да се унапреди међународна сарадња између развијених земаља и земаља у развоју, и између држава потписница и међународних организација.
15. Овај оквир ће се примењивати на ризике малог и великог обима, честе и ретке катастрофе, изненадне и оне катастрофе које постепено настају, природне или проузроковане
људским фактором, као и на повезане еколошке, технолошке и биолошке опасности и
ризике. Он има за циљ да усмерава управљање вишеструким опасностима од катастрофа, које је у процесу развоја на свим нивоима, као и унутар и широм свих сектора.
II Очекивани резултат и циљ
16. Иако је постигнут одређен напредак у развијању отпорности и смањењу губитака и
штете, знатније смањење ризика од катастрофа захтева истрајност и упорност, уз јасније
усредсређивање на људе и њихово здравље и услове за стварање средстава за живот, као
и редовне пратеће активности. Надограђујући Оквир из Хјога за деловање, садашњи
оквир има за циљ да постигне следеће резултате у наредних 15 година:
Знатно смањење ризика од катастрофа и губитка живота, услова са стварање
средстава за живот и здравља, и губитка економске, физичке, културне и еколошке
имовине људи, компанија, заједница и земаља.
Питања климатских промена поменута у садашњем оквиру остају у оквиру овлашћења
Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским променама, у оквиру надлежности држава потписница Конвенције. Да би се испунио овај циљ, неопходно је да политичко руководство у свакој земљи и на свим нивоима буде веома посвећено и укључено у
спровођење у дело овог оквира и пратеће активности, као и у стварање неопходног погодног и подстицајног окружења.
17. Да би се постигао очекивани резултат, мора да се тежи следећем циљу:
Спречавање нових и смањење постојећих ризика од катастрофа кроз спровођење
интегрисаних и инклузивних економских, структурних, правних, социјалних, здравствених, културних, образовних, еколошких, технолошких, политичких и институционалних мера које спречавају и смањују изложеност опасностима и угроженост од
катастрофа, повећавају спремност за реаговање и обнову, и тиме повећавају отпорност.
Тежња ка остварењу овог циља захтева јачање капацитета за спровођење Оквира у дело
и способности земаља у развоју, посебно најмање развијених земаља, малих острвских
земаља, земаља које немају излаз на море и афричких земаља, као и земаља са средњим
дохотком које се суочавају са посебним изазовима, укључујући ту и мобилисање подрНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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шке кроз међународну сарадњу за обезбеђивање средстава за спровођење Оквира у дело
у складу са њиховим националним приоритетима.
18. Да би се подржала процена глобалног напретка у постизању резултата и циља овог
Оквира, постигнут је договор у вези са седам глобалних циљева. Ти циљеви ће се мерити
на глобалном нивоу и биће употпуњени радом на развоју одговарајућих индикатора.
Национални циљеви и индикатори ће допринети постизању резултата и циља овог
оквира.
Седам глобалних циљева су:
a. Знатно смањење глобалне смртности услед катастрофа до 2030. године, са циљем да
се смањи просечна глобална смртност на 100. 000 становника између 2020. и 2030. у
поређењу са периодом између 2005. и 2015.
a. Знатно смањење броја погођеног становништва на глобалном нивоу до 2030. године,
са циљем да се смањи просечна глобална бројка на 100. 000 становника између 2020.
и 2030. у односу на период од 2005. до 2015. 7
b. Смањење директних економских губитака услед катастрофа у односу на глобални
бруто домаћи производ (БДП) до 2030. године.
c. Знатно смањење штете услед катастрофа које трпи кључна инфраструктура и нарушавања основних услуга, међу њима здравствених и образовних објеката, укључујући
ту и развој њихове отпорности, до 2030. године.
d. Знатно повећање броја земаља са националним и локалним стратегијама за смањење
ризика од катастрофа до 2020. године.
e. Знатно унапређење међународне сарадње са земљама у развоју кроз адекватну и одрживу подршку којом ће се надопуњавати њихове националне активности за спровођење у дело овог оквира до 2030. године.
f. Знатно повећање расположивости и доступности система за рано упозоравање о вишеструким опасностима, као и информација и процена ризика од катастрофа људима
до 2030. године.
Категорије погођеног становништва ће бити додатно разрађене у процесу рада након
скупа у Сендају, о коме је донета одлука на Конференцији.
III Руководећи принципи
19. Ослањајући се на принципе садржане у Стратегији из Јокохаме за безбеднији свет:
смернице за превенцију, спремност и ублажавање последица природних катастрофа и
пратећи акциони план8 и Оквиру из Хјога за деловање, спровођење у дело овог оквира
ће бити руковођено следећим принципима, при чему ће се узимати у обзир националне
околности, и биће усклађено са националним прописима, као и са међународним одговорностима и обавезама:
a. свака држава има примарну одговорност да спречава и смањује ризик од катастрофе,
укључујући ту и путем међународне, регионалне, подрегионалне, прекограничне и
билатералне сарадње. Смањење ризика од катастрофа представља заједничку бригу
за све државе потписнице, а степен до кога земље у развоју могу делотворно да унапреде и спроведу националне политике деловања и мере за смањење ризика од катас-

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1610

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

трофа у контексту њихових околности и способности може додатно да се унапреди
кроз обезбеђивање одрживе међународне сарадње;
a. смањење ризика од катастрофа захтева да се одговорности Влада и релевантних националних органа, сектора и заинтересованих страна поделе у складу са њиховим националним околностима и системом управе;
b. управљање ризицима од катастрофа има за циљ да заштити становништво и његову
имовину, здравље, услове за стварање средстава за живот и производна средства, као
и културна и еколошка добра, уједно промовишући и штитећи сва људска права, укључујући ту и право на развој;
c. смањење ризика од катастрофа захтева ангажовање и партнерство целокупног друштва. Такође је неопходно оснаживање и инклузивно, приступачно и недискриминаторно учешће, уз посебну пажњу према људима који су диспропорционално погођени
катастрофама, нарочито оним најсиромашнијим. Све политике деловања и праксе
треба да садрже перспективу везану за пол, старосно доба, инвалидитет и културу, као
и промовисање лидерства жена и омладине; у том контексту, посебна пажња треба да
се посвети унапређењу организованог добровољног рада грађана;
d. смањење ризика од катастрофа и управљање њима зависе од механизама за координацију унутар и широм сектора, и од сарадње са заинтересованим странама на свим
нивоима, и за то је, на националном и локалном нивоу, неопходна пуна ангажованост
свих државних институција које припадају извршној и законодавној грани власти и
јасно дефинисање одговорности међу јавним и приватним заинтересованим странама, укључујући ту свет бизниса и академску заједницу, како би се осигурало узајамно
успостављање контаката, партнерство, комплементарност улога, одговорност и пратеће активности;
e. док је подстицајна, руководећа и координирајућа улога националних и федералних
државних влада и даље од суштинског значаја, неопходно је и да се оснаже локални
органи и локалне заједнице како би смањили ризик оф катастрофа, укључујући ту и
кроз ресурсе, подстицаје и одговорност за доношење одлука, примерено ситуацији;
8 А/ЦОНФ. 172/9, поглавље И, резолуција 1, прилог И.
b. смањење ризика од катастрофа захтева приступ који обухвата више опасности и
инклузивно доношење одлука које су засноване на информацијама о ризику, отвореној размени и ширењу разврстаних података, укључујући ту и податке разврстане
према полу, старосном добу и инвалидитету, као и на лако доступним, ажурираним,
разумљивим, научно утемељеним, безбедносно неутралним информацијама о ризику
које су употпуњене традиционалним знањем;
a. развој, јачање и спровођење у дело релевантних политика деловања, планова, пракси
и механизама треба да тежи кохерентности, примерено ситуацији, у оквиру одрживог
развоја и раста, безбедности хране, здравља и сигурности, климатских промена и
променљивости, управљања животном средином и планова за смањење ризика од катастрофа. Смањење ризика од катастрофа је од суштинског значаја за постизање
одрживог развоја;
b. иако покретачи ризика од катастрофа могу бити локалног, националног, регионалног
или глобалног обима, ризици од катастрофа имају локални и специфични карактер
који мора да се разуме како би се донеле одлуке о мерама за смањење ризика од катастрофа;
c. хватање у коштац са темељним факторима ризика од катастрофа путем јавности која
је информисана о ризицима од катастрофа и приватних инвестиција је рентабилније
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од превасходног ослањања на реаговање и обнову након катастрофа, и то уједно
доприноси одрживом развоју;
d. од кључног је значаја у фази обнове, санације и реконструкције након катастрофе да
се спречи стварање ризика од катастрофа и да се они умање кроз „успостављање бољег система од оног пре катастрофе“ и кроз појачану едукацију и повећање свести
јавности о ризицима од катастрофе;
e. делотворно и смислено глобално партнерство и даље јачање међународне сарадње,
укључујући ту и испуњење одговарајућих обавеза које се односе на званичну развојну
помоћ коју пружају развијене земље, од суштинског је значаја за ефикасно управљање
ризицима од катастрофа;
f. земљама у развоју, посебно оним најмање развијеним земљама, малим острвским
земљама у развоју, земљама у развоју које немају излаз на море и афричким земљама,
као и земљама са средњим дохотком које се суочавају са посебним изазовима ризика
од катастрофа, потребна је адекватна, одржива и благовремена помоћ, укључујући ту
и финансијску помоћ, трансфер технологија и изградњу капацитета, коју пружају развијене земље и партнери у складу са њиховим потребама и приоритетима, онако како
су их они идентификовали.
IV Приоритети за деловање
20. Узимајући у обзир искуство стечено кроз спровођење у дело Оквира из Хјога за деловање, и тежећи очекиваном резултату и циљу, постоји потреба за усредсређеним деловањем држава унутар и широм свих сектора на локалном, националном, регионалном и
глобалном нивоу у следеће четири приоритетне области:
1. разумевање ризика од катастрофа;
2. јачање система управљања ризицима од катастрофа у циљу управљања ризицима од катастрофа;
3. улагање у смањење ризика од катастрофа у циљу јачања отпорности;
4. унапређење спремности за делотворно реаговање у случају катастрофе и
„изградња бољег система од оног пре катастрофе“ у току обнове, санације и реконструкције.
21. У свом приступу смањењу ризика од катастрофа, државе, регионалне и међународне
организације и остале релевантне заинтересоване стране треба да узму у обзир кључне
активности које су наведене у оквиру сваког од ова четири приоритета, и треба да их
спроведу у дело, примерено ситуацији, узимајући у обзир одговарајуће капацитете и способности, у складу са њиховим националним законима и прописима.
22. У контексту све веће глобалне међусобне зависности, интензивна међународна сарадња, подстицајно међународно окружење и средства за спровођење у дело су неопходни како би се стимулисало и допринело развоју знања, капацитета и мотивације за смањење ризика од катастрофа на свим нивоима, посебно у земљама у развоју.
Приоритет 1. Разумевање ризика од катастрофе
23. Политике деловања и праксе за управљање ризицима од катастрофа треба да се
заснивају на разумевању ризика од катастрофа у свим њиховим димензијама угрожености, капацитета, изложености људи и имовине, карактеристика опасности и окружења.
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Такво знање се може искористити за процену ризика пре катастрофа, за спречавање и
ублажавање последица, и за развој и спровођење у дело одговарајуће спремности и делотворног реаговања на катастрофу.
Национални и локални ниво
24. Да би се то постигло, важно је да се:
a. промовише прикупљање, анализа, управљање и коришћење релевантних података и
практичних информација; да се осигура њихово ширење, узимајући у обзир потребе
различитих категорија корисника, примерено ситуацији;
a. подстакне коришћење и јачање кључних информација и периодично проценњују
ризици од катастрофа, угроженост, капацитети, изложеност, карактеристике опасности и њихови могући секвенцијални ефекти на релевантној друштвеној и просторној
скали екосистема, у складу са националним околностима;
b. развијају, периодично ажурирају и достављају, у зависности од ситуације, доносиоцима одлука, јавности и заједницама под ризиком од катастрофа, информације о ризицима од катастрофа које се базирају на локацијама, укључујући ту и мапе ризика, у
одговарајућем формату, користећи, уколико је применљива, геопросторну информациону технологију;
c. систематски процењују, бележе, размењују и јавно објављују губици услед катастрофа
и разумеју економски, друштвени, здравствени, образовни, еколошки утицаји и утицај на културно наслеђе, примерено ситуацији, у контексту информација о изложености конкретним опасностима и угрожености;
d. учини да разврстане, безбедносно неутралне информације о изложености опасностима, угрожености, ризику, катастрофама и губицима буду јавно доступне, примерено
ситуацији;
e. промовише приступ поузданим подацима у реалном времену, користе просторне и ин
ситу информације, укључујући ту и географски информациони систем (ГИС), и да се
користе информационе и комуникационе технолошке иновације како би се унапредили алати за мерење и прикупљање, анализу и ширење података;
f. развија знање државних функционера на свим нивоима, цивилног друштва, заједница и волонтера, као и знање приватног сектора кроз размену искустава, научених
лекција, примера добре праксе и обуку о смањењу ризика од катастрофа, укључујући
ту и употребу постојећих видова обуке, механизама за едукацију и колегијално учење;
g. промовише и унапреди дијалог и сарадња између научних и технолошких заједница,
других релевантних заинтересованих страна и креатора политика деловања, како би
се омогућило успостављање научно-политичког интерфејса за делотворно доношење
одлука у оквиру управљања ризицима од катастрофа;
h. примерено ситуацији, осигура употреба традиционалних, староседелачких и локалних знања и пракси како би се употпунило научно знање о процени ризика од катастрофа, као и развој и спровођење у дело политика деловања, стратегија, планова и
програма одређених сектора, уз међусекторски приступ, који би требало да буде
усклађен са датим локалитетом и контекстом;
i. јачају технички и научни капацитети да се искористи и консолидује постојеће знање,
и да се развије и примени методологија и модели за процену ризика од катастрофа,
угрожености и изложености свим опасностима;
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j.

промовише улагање у иновације и технолошки развој у оквиру дугорочних истраживања управљања ризицима од катастрофа која се односе на више опасности и која су
руковођена решењима како би се приступило решавању питања везаних за недостатаке, препреке, међузависности и друштвене, економске, образовне и еколошке изазове и ризике од катастрофа;
k. промовише укључивање знања о ризицима од катастрофе, укључујући ту и спречавање, ублажавање, спремност, реаговање, обнову и санацију у случају катастрофа, у
формално и неформално образовање, и у грађанско образовање на свим нивоима, као
и у професионално образовање и обуку;
l. промовишу националне стратегије за унапређење образовања и свести грађана о
смањењу ризика од катастрофе, укључујући ту и информације и знање о ризицима од
катастрофа, кроз кампање, друштвене медије и мобилизацију заједница, узимајући у
обзир посебне групе публике и њихове потребе;
m. примене информације о ризику у свим његовим димензијама угрожености, капацитета и изложености људи, заједница, земаља и имовине, као и карактеристика опасности, како би се развиле и спровеле у дело политике деловања за смањење ризика од
катастрофа;
n. (појача сарадња међу људима на локалном нивоу како би се шириле информације о
ризицима од катастрофа кроз укључивање локалних организација унутар заједнице и
невладиних организација.
Глобални и регионални ниво
25. Да би се то постигло, важно је да се:
a. унапреди развој и ширење научно заснованих методологија и алата за бележење и
ширење разврстаних података и статистичких података о губицима услед катастрофа,
као и унапређење моделирања, процене, мапирања, праћења ризика од катастрофа,
као и система за рано упозоравање о вишеструким опасностима;
a. промовише спровођење свеобухватних истраживања о ризицима од катастрофа услед
вишеструких опасности и развој регионалне процене ризика од катастрофа и мапа,
укључујући ту и сценарије климатских промена;
b. промовише и унапреди, кроз међународну сарадњу, укључујући ту трансфер технологије, приступ безбедносно неутралним подацима, размена и коришћење, примерено
ситуацији, информација, комуникационих и геопросторних и просторно базираних
технологија и повезаних услуга; да се одржавају и унапређују ин ситу и даљинска
посматрања земље и климе; да се унапреди коришћење медија, укључујући ту и
друштвене медије, традиционалне медије, велике количине података и мреже мобилне телефоније, како би се подржале националне мере за успешно саопштавање
ризика од катастрофа, примерено ситуацији и у складу са националним прописима;
c. промовишу заједничка настојања у партнерству са научном и технолошком заједницом, академском заједницом и приватним сектором, како би се успоставиле, шириле
и размењивале добре праксе на међународном нивоу;
d. подржава развој локалних, националних, регионалних и глобалних система и услуга
по мери корисника за размену информација о добрим праксама, рентабилним технологијама за смањење ризика од катастрофа које су једноставне за коришћење и научених лекција о политикама деловања, плановима и мерама за смањење ризика од
катастрофа;
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e. осмисле делотворне глобалне и регионалне кампање као инструмент за подизање
свести грађана и њихову едукацију, надограђујући већ постојеће (на пример, иницијатива „Један милион сигурних школа и болница“, кампања „Јачање отпорности градова: мој град се припрема!”, награда Сасакаwа Уједињених нација за смањење ризика
од катастрофа, и годишњи Међународни дан Уједињених нација за смањење ризика
од катастрофа), како би се промовисала култура спречавања катастрофа, отпорност и
одговорност грађана, подстакло разумевање ризика од катастрофа, подржало међусобно учење, размењивала искуства; да се подстичу грађани и заинтересоване стране да
се активно ангажују у оквиру таквих иницијатива и да осмисле нове на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу;
f. унапреди научни и технички рад на смањењу ризика од катастрофа и подстакне мобилизација кроз координацију постојећих мрежа и научно-истраживачких институција на свим нивоима и у свим регионима, уз подршку Научно-техничке саветодавне
групе УНИСДР како би се: јачале базе података за подршку спровођењу у дело овог
оквира; промовисала научна истраживања модела ризика од катастрофа, узрока и
ефеката; шириле информације о ризику уз најбољу употребу технологије геопросторних података; дале смернице о методологијама и стандардима за процену ризика,
моделовање и коришћење података о ризицима од катастрофа; идентификовали недостаци у истраживању и технологији и формулисале препоруке за приоритетна
истраживања у области смањења ризика од катастрофа; промовисала и подржала
доступност и примена науке и технологије при доношењу одлука; допринело ажурирању терминологије УНИСДР из 2009. о смањењу ризика од катастрофа; користила
разматрања ситуације након катастрофе као могућности за унапређење учења и јавне
политике; и објављивале студије;
g. подстиче доступност ауторских и патентираних материјала, укључујући ту и путем
уговорних концесија, примерено ситуацији;
h. унапређује приступ и подршка иновацијама и технологији, као и дугорочна истраживања која обухватају више опасности и која су руковођена решењима, те развој
управљања ризицима од катастрофа.
Приоритет 2. Јачање система управљања ризицима од катастрофа у циљу управљања
ризицима од катастрофа
26. Систем управљања ризицима од катастрофа на националном, регионалном и глобалном нивоу је од велике важности за делотворно и ефикасно управљање ризицима од
катастрофа. Неопходно је постојање јасне визије, планова, стручности, смерница и координације унутар и широм сектора, као и учешће релевантних заинтересованих страна.
Јачање управљања ризицима од катастрофе ради спречавања, ублажавања последица,
спремности, реаговања, обнове и санације је стога неопходно, и јача сарадњу и партнерство у оквиру свих механизама и институција за спровођење у дело инструмената који су
релевантни за смањење ризика од катастрофа и одрживи развој.
Национални и локални ниво
27. Да би се то постигло, важно је да се:
a. уведе и интегрише смањење ризика од катастрофа унутар и широм свих сектора; да се
размотри и промовише кохерентност и даљи развој, примерено ситуацији, национал-
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a.

b.
c.

d.

e.

f.

них и локалних законских, регулаторних оквира и јавних политика, које, кроз дефинисање улога и одговорности усмеравају јавност и приватан сектор да се: (и) прихвате
решавања проблема ризика од катастрофа кроз јавне, руковођене и регулисане услуге
и инфраструктуру; (ии) промовишу и обезбеде подстицајне мере, као релевантне за
деловање људи, домаћинстава, заједница и компанија; (иии) јачају релевантни механизми и иницијативе за транспарентност ризика од катастрофа, који могу да обухвате
финансијске подстицајне мере, подизање свести јавности и иницијативе за обуке,
захтеве за извештавање и правне и административне мере; и (ив) успоставе координационе и организационе структуре;
усвоје и спроведу у дело локалне и националне стратегије и планови за смањење ризика од катастрофа, са различитим временским оквирима, са циљевима, индикаторима и роковима, у сврху спречавања стварања ризика, смањења постојећих ризика и
јачања економске, друштвене, здравствене и еколошке отпорности;
изврши процена техничких, финансијских и административних капацитета за
управљање ризицима од катастрофа, како би се приступило решавању идентификованих ризика на локалном и националном нивоу;
подстакне успостављање неопходних механизама и увођење подстицајних мера како
би се осигурао висок степен поштовања постојећих одредби секторских закона и прописа за јачање безбедности, укључујући ту и оне који се баве питањима употребе земљишта и урбанистичког планирања, грађевинске прописе, управљање животном средином и ресурсима, здравствене и безбедносне стандарде, и да би се они ажурирали,
где је то потребно, како би се осигурало адекватно усредсређивање на управљање ризицима од катастрофа;
развијају и јачају, примерено ситуацији, механизми за пратеће деловање, периодичну
процену и извештавање јавности о напретку на националном и локалном плану; да се
промовише јавна контрола и подстакну институционалне дебате о извештајима о
напретку локалних и националних планова за смањење ризика од катастрофа, у које
би требало да буду укључени парламентарци и други релевантни функционери;
доделе, примерено ситуацији, јасне улоге и задаци представницима заједница у оквиру институција за управљање ризицима од катастрофа и процеса доношења одлука
кроз релевантне правне оквире; да се организују свеобухватне јавне и друштвене консултације током израде нацрта тих закона и прописа, како би се подржало њихово
спровођење у дело;
успоставе и унапреде форуми за координацију власти чији су чланови релевантне
заинтересоване стране на националном и локалном нивоу, као што су националне и
локалне платформе за смањење ризика од катастрофа, те особе задужене за контакт
на националном нивоу ради спровођења у дело оквира након 2015. године. Неопходно је да ти механизми имају јако упориште у националним институционалним оквирима који јасно одређују одговорности и овлашћења да се, интер алиа, идентификују
секторски и мултисекторски ризици од катастрофа, развије свест и знање о ризицима
од катастрофа кроз размену и ширење безбедносно неутралних информација и података о ризицима од катастрофа, допринесе извештавању и координирају извештаји о
локалним и националним ризицима од катастрофа, координирају кампање за подизање нивоа свести грађана о ризицима од катастрофа, омогући и подржи локална
мултисекторска сарадња (нпр. међу локалним властима), допринесе утврђивању националних и локалних планова за управљање ризицима од катастрофа и свих релевантних политика деловања за управљање ризицима од катастрофа и извештавању о
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њима. Закони, прописи, стандарди и процедуре би требало да утврде ове одговорности;
g. оснаже локални органи, примерено ситуацији, користећи регулаторна и финансијска
средства за рад и координацију активности са цивилним друштвом, заједницама и
староседелачким становништвом и мигрантима ради управљања ризицима од катастрофе на локалном нивоу;
h. подстичу парламентарци да подрже спровођење у дело смањења ризика од катастрофа кроз израду нових или измене и допуне постојећих релевантних прописа, и кроз
издвајање буџетских средства;
i. промовише развој стандарда квалитета, нпр. серификата и награда за управљање
ризицима од катастрофа, уз учешће приватног сектора, цивилног друштва, професионалних удружења, научних организација и Уједињених нација;
j. где је то могуће, формулишу јавне политике деловања које имају за циљ решавање
питања превенције или пресељења, уколико је то могуће, људских насеља која су у зонама под ризиком од катастрофа, у складу са националним прописима и правним
системом.
Глобални и регионални ниво
28. Да би се то постигло, важно је да се:
a. управља активностима на регионалном нивоу кроз уговорене регионалне и подрегионалне стратегије и механизме за сарадњу на пољу смањења ризика од катастрофа, по
потреби у складу са овим оквиром, како би се подстакло ефикасније планирање,
израда заједничких информационих система и размена добрих пракси и програма за
сарадњу и развијање капацитета, посебно да би се приступило решавању заједничких
и прекограничних ризика од катастрофа;
a. подстиче сарадња кроз глобалне и регионалне механизме и институције за спровођење у дело и усклађивање инструмената и алата који су релевантни за смањење ризика од катастрофа, попут климатских промена, биодиверзитета, одрживог развоја,
искорењивања сиромаштва, заштите животне средине, пољопривреде, здравства,
хране и исхране и другог, примерено ситуацији;
b. активно ангажује у оквиру Глобалне платформе за смањење ризика од катастрофа,
регионалних и подрегионалних платформи за смањење ризика од катастрофа и тематских платформи, како би се успоставило партнерство, вршила периодична процена напретка у вези са спровођењем у дело и разменом пракси и знања у вези са политикама деловања, програмима и инвестицијама који се односе на ризике од катастрофа, укључујући ту и развојна и климатска питања, примерено ситуацији, као и
промовисање интеграције управљања ризицима од катастрофа у остале релевантне
секторе. Регионалне међувладине организације би требало да имају значајну улогу у
оквиру регионалних платформи за смањење ризика од катастрофа;
c. промовише прекогранична сарадња како би се омогућиле политике деловања и планирање спровођења у дело приступа базираних на екосистему у вези са заједничким
ресурсима, попут оних у речним басенима и дуж обала, да би се развила отпорност и
смањили ризици од катастрофа, укључујући ту и ризике од епидемије и расељавања;
d. промовише заједничко учење и размена добрих пракси и информација путем, интер
алиа, добровољних и самостално иницираних колегијалних прегледа међу заинтересованим земљама;
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e. промовише јачање, примерено ситуацији, међународних добровољних механизама за
праћење процена ризика од катастрофа, укључујући ту и релевантне податке и
информације, користећи искуство Оквира из Хјога за праћење деловања. Поменути
механизми могу да промовишу размену безбедносно неутралних информација о ризицима од катастрофа са релевантним националним државним органима и заинтересованим странама, у интересу одрживог друштвеног и економског развоја.
Приоритет 3. Улагање у смањење ризика од катастрофа ради јачања отпорности
29. Јавне и приватне инвестиције за спречавање и смањење ризика од катастрофа кроз
структурне и неструктурне мере су од суштинског значаја за јачање економске, друштвене, здравствене и културне отпорности људи, заједница, земаља и њихових добара, као и
животне средине. Оне могу бити покретачи иновација, раста и стварања нових радних
места. Такве мере су рентабилне и доводе до спасавања живота, спречавања и смањења
губитака и осигуравања ефикасног опоравка и санације.
Национални и локални ниво
30. Да би се то постигло, важно је да се:
a. доделе неопходни ресурси, укључујући ту и финансијска средства и логистику, примерено ситуацији, на свим нивоима управе ради стварања и спровођења у дело стратешких политика, планова, закона и прописа о смањењу ризика од катастрофа у свим
релевантним секторима;
a. промовишу механизми за трансфер ризика од катастрофа и осигуравање од тог ризика, поделу ризика, задржавање и финансијску заштиту како јавних тако и приватних
инвестиција, примерено ситуацији, да би се смањили финансијски утицаји катастрофа на владе и друштва, у урбаним и руралним срединама;
b. појачају, примерено ситуацији, јавне и приватне инвестиције у сврху јачања отпорности на катастрофе, посебно путем: структурних, неструктурних и функционалних мера за спречавање и смањење ризика од катастрофа у кључним објектима, посебно у
школама, болницама и физичкој инфраструктури; боље градње од почетка како би се
одолело опасностима путем адекватног пројектовања и изградње, укључујући ту и употребу принципа универзалног пројектовања и стандардизације грађевинских материјала; накнадног уграђивања елемената и поновне изградње; подстицања културе
одржавања; и узимања у обзир процене утицаја на економију, друштво, структуре,
технологију и животну средину;
c. заштити или подржи чување културних и колекционарских институција и других
историјских локација, културног наслеђа и религијских објеката;
d. промовише јачање отпорности на ризике на радним местима путем структурних и
неструктурних мера;
e. промовише увођење процене ризика од катастрофа у израду и спровођење у дело
политика за коришћење земљишта, укључујући ту и урбанистичко планирање, процене деградације земљишта и неформалног и привременог становања, и употребу
смерница и алата за праћење који садрже информације о предвиђеним демографским и еколошким променама;
f. промовише увођење процене ризика од катастрофа, мапирања и управљања у планирање руралног развоја и управљање, интер алиа, планинама, рекама, приобалним
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равничарским областима склоним поплавама, сушним подручјима, мочварама и
свим осталим областима које су склоне сушама и поплавама, укључујући ту и путем
идентификовања области које су безбедне за људска насеља, уз истовремено очување
функција екосистема које доприносе смањењу ризика;
према ситуацији, подстакне ревизија постојећих или израда нових грађевинских закона, стандарда, пракси за санацију и реконструкцију на националном или локалном
нивоу, са циљем да се учине примењивијим у локалном контексту, посебно у неформалним и маргинализованим насељима, и да се појачају капацитети за спровођење у
дело, разматрање и доношење таквих прописа користећи одговарајући приступ, а све
у циљу да се подстиче грађење структура отпорних на катастрофе;
појача отпорност националних здравствених система, укључујући ту и путем интегрисаног управљања ризицима од катастрофа у примарном, секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите, посебно на локалном нивоу; да се развијају капацитети
здравствених радника како би разумели ризике од катастрофа и применили и спровели у дело приступе за смањење ризика од катастрофа у свом раду; да се промовишу
и унапреде капацитети за обуку у домену медицине катастрофе; и да се подрже и обуче локалне здравствене групе у области приступа за смањење ризика од катастрофа, у
сарадњи са другим секторима, као и спровођење у дело Међународних здравствених
прописа (2005) Светске здравствене организације;
унапреди планирање и спровођење у дело инклузивних политика и механизама
друштвених сигурносних мрежа, укључујући ту и путем укључивања заједнице, интегрисаних са програмима за унапређење услова за стварање средстава за живот, и приступом основним здравственим услугама, укључујући ту и здравље трудница, новорођенчади и деце, репродуктивно и сексуално здравље, безбедност хране и исхрану,
становање и образовање, ка искорењивању сиромаштва, како би се нашла трајна решења у фази након катастрофе у циљу оснаживања људи и пружања помоћи онима
који су диспропорционално погођени катастрофама;
укључе људи којима је угрожено здравље или који пате од хроничних болести, због
посебних потреба, у стварање политика деловања и планова за управљање њиховим
ризицима пре, током и након катастрофа, укључујући ту и да имају приступ службама
за спасавање живота;
подстакне усвајање политика деловања и програма који се баве мобилношћу људи
услед катастрофа, како би се повећала отпорност погођених људи и отпорност заједница које примају те људе, у складу са националним прописима и околностима;
промовише, примерено ситуацији, интегрисање питања и мера везаних за смањивање
ризика од катастрофа у финансијске и фискалне инструменте;
јача одрживо коришћење екосистема и управљање њима, и да се спроведу у дело приступи за интегрисано управљање животном средином и природним ресурсима који
укључују смањење ризика од катастрофа;
повећа отпорност компанија и да се заштите услови за стварање средстава за живот и
производних средстава кроз ланац снабдевања; да се осигура континуитет услуга и
интегрише управљање ризицима од катастрофа у пословне моделе и праксе;
јача заштита услова за стварање средстава за живот и производних средстава, укључујући ту и стоку, теглеће животиње, алате и семе;
промовишу и интегришу приступи за управљање ризицима од катастрофа кроз туристичку индустрију, с обзиром на често велико ослањање на туризам као кључни
покретач привреде.
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Глобални и регионални ниво
31. Да би се то постигло, важно је да се:
a. промовише усаглашеност политика деловања, планова, програма и поступака који се
односе на одрживи развој и смањење ризика од катастрофа широм система, сектора и
организација;
a. промовише развој и јачање трансфера и размене механизама и инструмената за ризике од катастрофа кроз блиску сарадњу са партнерима из међународне заједнице,
компанијама, међународним финансијским институцијама и другим релевантним
заинтересованим странама;
b. промовише сарадња са академском заједницом, научно-истраживачким центрима и
приватним сектором како би се развили нови производи и услуге који ће помоћи да се
смање ризици од катастрофа, посебно они који би помогли земљама у развоју и њиховим специфичним изазовима;
c. подстиче координација између глобалних и регионалних финансијских институција у
циљу пружања помоћи и предвиђања могућих економских и друштвених утицаја катастрофа;
d. унапреди сарадња између здравствених органа и других релевантних заинтересованих страна, како би се унапредили капацитети земље за управљање ризицима од катастрофа у здравству, спроводећи у дело Међународне здравствене прописе (2005) и
развијајући отпорнији здравствени систем;
e. јача и промовише сарадња и развијање капацитета за заштиту производних средстава, укључујући ту и стоку, теглеће животиње, алат и семе;
f. промовише и подржи успостављање друштвених сигурносних мрежа као мера за
смањење ризика од катастрофа које су повезане и интегрисане са програмима за јачање услова за стварање средстава за живот, како би се осигурала отпорност домаћинстава и заједница на шокове;
g. појачају и унапреде међународни напори који имају за циљ искорењивање глади и
сиромаштва кроз смањење ризика од катастрофа;
h. промовише и подржи сарадња међу релевантним јавним и приватним заинтересованим странама како би се појачала отпорност компанија на катастрофе.
Приоритет 4. Унапређивање спремности за катастрофе како би се делотворно реаговало
и „изградио бољи систем него пре катастрофе“ током обнове, санације и реконструкције
32. Стални раст ризика од катастрофа, укључујући ту и повећану изложеност људи и имовине, у комбинацији са наученим лекцијама из претходних катастрофа, указује на
потребу за даљим јачањем спремности за реаговање у случају катастрофа, предузимањем активности у очекивању догађаја, интегрисањем смањења ризика од катастрофа у
спремност за реаговање, као и да се осигура да су капацитети успостављени како би се на
свим нивоима делотворно реаговало и обнављало. Оспособљавање жена и људи са инвалидитетом да јавно воде и промовишу родну равноправност и универзално доступне
приступе за реаговање, обнову, санацију и реконструкцију су од кључног значаја. Катастрофе су показале да фаза реаговања, санације и обнове, која треба да буде припремљена
пре катастрофе, представља кључни моменат да се изгради бољи систем него што је био
пре катастрофе, укључујући ту и кроз интегрисање смањења ризика од катастрофа у развојне мере, тиме чинећи нације и заједнице отпорнијим на катастрофе.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1620

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Национални и локални ниво
33. Да би се то постигло, важно је да се:
a. припреме или размотре и периодично ажурирају политике деловања усмерене на
спремност за катастрофе и за непредвиђене ситуације, планови и програми који укључују релевантне институције, узимајући у обзир сценарије климатских промена и
њихов утицај на ризик од катастрофа, као и да се по потреби омогући учешће свих
сектора и релевантних заинтересованих страна;
a. улаже у развој, одржавање и јачање система за вишеструке опасности који су усредсређени на људе, за мултисекторско предвиђање и за рано упозоравање, механизама
за ризике од катастрофа и комуникације у случају ванредне ситуације, социјалних
технологија и телекомуникационих система за праћење опасности. Такви системи
треба да се развију кроз партиципативне процесе. Они треба да буду осмишљени у
складу са потребама корисника, укључујући ту и друштвене и културне потребе, а посебно питање родне равноправности; да се промовише примена једноставне и јефтине опреме и средстава за рано упозоравање, и прошире анали за објављивање
информација раног упозоравања о природним катастрофама;
b. промовише отпорност нове и постојеће кључне инфраструктуре, укључујући ту и воде,
саобраћајну и телекомуникациону инфраструктуру, образовне објекте, болнице и друге здравствене објекте, како би се осигурало да они остану безбедни, делотворни и оперативни током и након катастрофа, како би се пружале услуге за спасавање живота
и основне услуге;
c. успоставе локални центри за промовисање свести јавности и прикупљање неопходног
материјала за спровођење у дело активности спасавања и обнове;
d. усвоје јавне политике и активности које подржавају улогу радника у јавном сервису да
успоставе или јачају механизме за сарадњу и финансирање, као и процедуре за помоћ
у обнови, и да се планира и припреми за обнову и реконструкцију након катастрофа;
e. обуче постојећа радна снага и волонтери да реагују у случају катастрофа, и унапреде
технички и логистички капацитети за осигуравање бољег реаговања у случају ванредних ситуација;
f. осигура континуитет деловања и планирања, укључујући ту и друштвени и економски
опоравак, и пружање основних услуга у фази након катастрофе;
g. промовише редовна спремност за катастрофе, вежбе за реаговање и обнову, укључујући ту и вежбе за евакуацију, обуку и успостављање локалних система за подршку, са
циљем да се осигура брзо и делотворно реаговање у случају катастрофе и повезаних
расељавања, укључујући ту и приступ склоништима, основној помоћи у храни и другим непрехрамбеним производима током обнове, према локалним потребама;
h. промовише сарадња различитих институција, разних органа и повезаних заинтересованих страна на свим нивоима, укључујући ту и погођене заједнице и компаније, имајући у виду комплексну и скупу природу обнове након катастрофе, у оквиру координације националних органа;
i. промовише укључивање управљања ризицима од катастрофа у поступке обнове и
санације након катастрофа, и да се омогући веза између обнове, санације и развоја; да
се користе прилике током фазе обнове да се развију капацитети који ће краткорочно,
средњорочно и дугорочно смањити ризике од катастрофа, укључујући ту и кроз развој
мера попут планирања употребе земљишта, унапређења структурних стандарда и
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размене стручности, знања, разматрања након катастрофа и научених лекција; да се
интегрише реконструкција након катастрофа у економски и друштвено одржив развој
погођених области. Ово би требало да важи и за привремена насеља за људе који су
расељени због катастрофе;
израде смернице у циљу спремности за обнову након катастрофе, попут планирања
употребе земљишта и унапређења структурних стандарда, укључујући ту и кроз учење
из програма за обнову и реконструкцију из претходне деценије, од када је усвојен
Оквир из Хјога за деловање, и размену искустава, знања и научених лекција;
размотри измештање јавних објеката и инфраструктуре у области које нису у зони
ризика, где год је то могуће, током процеса реконструкције након катастрофе, по
потреби уз консултовање људи којих се то тиче;
јачају капацитети локалних власти за евакуацију људи који живе у областима склоним катастрофама;
успостави механизам за регистровање случајева и база података о смртности услед
катастрофа, како би се унапредило спречавање болести и смртности;
унапреде планови за обнову како би се пружила психолошка подршка и услуге менталног здравља свим људима који за то имају потребу;
размотре и унапреде, примерено ситуацији, национални закони и процедуре за међународну сарадњу, на основу смерница за национално омогућавање и регулисање међународне подршке након катастрофа и иницијалне помоћи за опоравак.

Глобални и регионални ниво
34. Да би се то постигло, важно је да се:
a. по потреби израде и унапреде координирани регионални приступи и оперативни
механизмиза
припрему и осигуравање брзог и ефикасног реаговања у случају катастрофе у ситуацијама које превазилазе националне капацитете за деловање;
b. промовише даљи развој и ширење инструмената попут стандарда, закона, оперативних упутстава и других инструмената за координирање активности везаних за спремност за катастрофе и реаговање у случају катастрофа, и омогућавање размене информација и научених лекција и најбољих пракси за политике деловања и програме за
реконструкцију након катастрофа;
c. промовише даљи развој и инвестирање у делотворне, национално компатибилне,
регионалне механизме за упозоравање на вишеструке опасности, где је то могуће, у
складу са Глобалним оквиром за климатске услуге, и омогући размена информација
међу свим земљама;
d. јачају међународни механизми, попут Међународне платформе за обнову, за размену
искустава и учење међу земљама и свим заинтересованим странама;
e. по потреби пружи подршка релевантним органима Уједињених нација за јачање и
спровођење у дело глобалних механизама за хидрометеоролошка питања, како би се
подигла свест и унапредило разумевање ризика од катастрофа који се односе на воду
и њихов утицај на друштво, и унапреде стратегије за смањење ризика од катастрофа у
складу са захтевима држава;
f. пружи подршка регионалној сарадњи, како би се радило на спремности за катастрофе, укључујући ту и заједничке вежбе;
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g. промовишу регионални протоколи за омогућавање размене капацитета за реаговање
и ресурса током и након катастрофа;
h. обуче постојећа радна снага и волонтери да реагују у случају катастрофа.
В. Улога заинтересованих страна
35. Иако државе имају општу одговорност за смањење ризика од катастрофа, то је ипак
одговорност која је подељена између влада и релевантних заинтересованих страна. Посебно недржавне заинтересоване стране имају значајну улогу као они који подстичу
пружање подршке државама, у складу са националним политикама деловања, законима
и прописима, у спровођењу у дело оквира на локалном, националном, регионалном и
глобалном нивоу. Неопходни су њихова посвећеност, добра воља, знање, искуство и ресурси.
36. При утврђивању посебних улога и одговорности заинтересованих страна, а истовремено надограђујући постојеће релевантне инструменте, државе треба да подстакну следеће активности јавних и приватних заинтересованих страна:
a. цивилно друштво, волонтери, организације које организују волонтерски рад и локалне организације треба да: учествују, у сарадњи са јавним институцијама, интер алиа,
у пружању специфичних знања и прагматичних упутстава у контексту развоја и спровођења у дело нормативних оквира, стандарда и планова за смањење ризика од катастрофа; да се ангажују у спровођењу у дело локалних, националних, регионалних и
глобалних планова и стратегија; да помогну и подрже подизање нивоа јавне свести,
културу превенције и едукације о ризицима од катастрофа; и да заговарају јачање отпорности заједница и инклузивно и општедруштвено управљање ризицима од катастрофа које јача синергију међу групама, примерено ситуацији. Овде би требало да се
напомене следеће:
(и) жене и њихово учешће су од суштинског значаја за делотворно управљање ризицима од катастрофа и за планирање, финансирање и спровођење у дело родно сензитивних политика деловања, планова и програма за смањење ризика од катастрофа; и
треба да се предузму адекватне мере за изградњу капацитета за оспособљавање жена
за спремност, као и развијање њихових капацитета за стварање алтернативних услова
за живот у ситуацијама након катастрофа;
(ии) деца и млади представљају чиниоце промена, и требало би да им се дâ простора
и начина да допринесу смањењу ризика од катастрофа у складу са прописима, националном праксом и образовним планом и програмом;
(иии) особе са инвалидитетом и њихове организације су од кључног значаја за процену ризика од катастрофа у пројектовању и спровођењу плана који је осмишљен према
посебним захтевима, узимајући у обзир, интер алиа, принципе универзалног пројектовања;
(ив) старије особе имају дугогодишње знање, вештине и мудрост, што представља
непроцењиво важан фактор за смањење ризика од катастрофа, и они би требало да се
укључе у израду политика деловања, планова и механизама, укључујући ту и рано упозоравање;
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(в) староседелачко становништво, кроз своје искуство и традиционално знање, пружа
значајан допринос развоју и спровођењу у дело планова и механизама, укључујући ту
и рано упозоравање;
vi. мигранти доприносе јачању отпорности заједница и друштава, а њихово знање, вештине и капацитети могу да буду од користи за планирање и спровођење у дело смањења ризика од катастрофа.
(б) академска заједница, научно-истраживачке институције и мреже треба да се
усредсреде на факторе и сценарије ризика од катастрофа, укључујући ту и новонастале ризике од катастрофа, у средњорочном и дугорочном периоду; треба да интензивирају истраживања у циљу регионалне, националне и локалне примене; треба да
подрже активности локалних заједница и органа; и да подрже интерфејс између политике и науке ради доношења одлука;
(ц) компаније, професионална удружења и приватни сектор, финансијске институције, укључујући ту и финансијске регулаторе и рачуноводствена тела, као и филантропске фондације треба да: интегришу управљање ризицима од катастрофа, укључујући
ту и континуитет пословања, у пословне моделе и праксе путем инвестиција базираних на информацијама о ризицима од катастрофа, посебно у микро-, малим и средњим предузећима; да се ангажују на подизању нивоа свести и обуци својих запослених и клијената; да се ангажују и подрже истраживања и иновације, као и технолошки развој за управљање ризицима од катастрофа; да размењују и шире знања, праксе и безбедносно неутралне податке; и да активно учествују, примерено ситуацији и
под руководством јавног сектора, у изради нормативних оквира и техничких стандарда који се инкорпорирају у управљање ризицима од катастрофа;
(д) медији треба да: преузму активну и инклузивну улогу на локалном, националном,
регионалном и глобалном нивоу у доприносу подизању нивоа свести јавности и разумевања, и ширењу тачних и безбедносно неутралних информација о ризицима од катастрофа, опасностима и катастрофама, укључујући ту и катастрофе малог обима, на
једноставан, транспарентан, лако разумљив и приступачан начин, уз блиску сарадњу
са националним органима; да усвоје посебне комуникацијске политике деловања за
смањивање ризика од катастрофа; да по потреби подрже системе за рано упозоравање и заштитне мере за спасавање живота; и да стимулишу културу превенције и
снажне укључености заједнице у одрживе кампање за образовање јавности и јавне
консултације на свим нивоима друштва, у складу са националним праксама.
37. У вези са Резолуцијом Генералне скупштине 68/211 од 20. децембра 2013. године,
обавезе релевантних заинтересованих страна су од великог значаја за идентификовање
модалитета сарадње и спровођење у дело овог оквира. Те обавезе би требало да буду
конкретне и временски ограничене, како би се подржао развој партнерства на локалном,
националном, регионалном и глобалном нивоу, и спровођење у дело локалних и националних стратегија и планова за смањење ризика од катастрофа. Све заинтересоване
стране се подстичу да објаве своје обавезе и њихово испуњавање као подршку спровођењу у дело оквира, или националних и локалних планова за управљање ризицима од катастрофа, путем интернет презентације Канцеларије Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа (УНИСДР).

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1624

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

VI Међународна сарадња и глобално партнерство
Општа разматрања
38. С обзиром на различите капацитете, као и повезаност између нивоа подршке која се
њима пружа и нивоа до кога ће они моћи да спроведу у дело садашњи оквир, земљама у
развоју је потребно унапређено пружање средстава за спровођење у дело оквира, укључујући ту и адекватне, одрживе и благовремене ресурсе, кроз међународну сарадњу и глобално партнерство у циљу развоја, и континуирану међународну помоћ, како би унапредиле своја настојања да смање ризик од катастрофе.
39. Међународна сарадња за смањење ризика од катастрофа обухвата разне изворе и
представља кључни елемент у подржавању настојања земаља у развоју да смање ризик
од катастрофе.
40. У приступању решавању проблема економског диспаритета и диспаритета у технолошким иновацијама и истраживачким капацитетима међу земљама, од суштинског је
значаја да се унапреди трансфер технологија који укључује поступке омогућавања и
олакшавања протока вештина, знања, идеја, кноw-хоw и технологија из развијених
земаља у земље у развоју како би се овај оквир спровео у дело.
41. Земљама у развоју које су склоне катастрофама, посебно оним најмање развијеним
земљама, малим острвским земљама у развоју, земљама у развоју које немају излаз на
море и афричким земљама, као и земљама са средњим дохотком које се суочавају са посебним изазовима, неопходна је посебна пажња имајући у виду њихову високу осетљивост и степен ризика, који често умногоме превазилази њихове капацитете да реагују и
да се обнове након катастрофа. Таква угроженост захтева хитно јачање међународне
сарадње и осигуравање сигурног и трајног партнерства на регионалном и међународном
нивоу, како би се подржале земље у развоју у спровођењу овог оквира у дело у складу са
њиховим националним приоритетима и потребама. Слична пажња и одговарајућа помоћ би требало да се усмере и на друге земље склоне катастрофама које имају специфичне карактеристике, попут земаља-архипелага, као и земаља са дугим обалама.
42. Катастрофе могу диспропорционално да погоде мале острвске земље у развоју, због
њихове јединствене и посебне рањивости. Ефекти катастрофа, од којих су се неке појачале у интензитету и биле подстакнуте климатским променама, ометају напредак ка
одрживом развоју. С обзиром на посебан случај малих острвских земаља у развоју,
постоји кључна потреба да се развија отпорност и пружи посебна подршка кроз спровођење у дело резултата СИДС Убрзаних модалитета деловања (САМОА) 9 у области
смањења ризика од катастрофа.
43. Афричке земље се и даље суочавају са изазовима који се односе на катастрофе, и са
све већим ризицима од катастрофа, укључујући ту и оне ризике који се односе на јачање отпорности инфраструктуре, здравства и услова за стварање средстава за живот.
Ови изазови захтевају повећану међународну сарадњу и пружање адекватне подршке
афричким земљама, како би се омогућило спровођење у дело овог оквира.
44. Сарадња севера и југа, употпуњења сарадњом у оквиру југа и тросмерном сарадњом,
показала се кључном за смањење ризика од катастрофа, и постоји потреба да се та саНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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радња додатно унапреди у обе области. Партнерство игра додатну важну улогу кроз
јачање целокупних потенцијала земаља и подршку њиховим националним капацитетима за управљање ризицима од катастрофа, и унапређење друштвене, здравствене и
економске добробити појединаца, заједница и земаља.
45. Настојања земаља у развоју које нуде сарадњу у оквиру југа и тросмерну сарадњу не
би требало да умање сарадњу севера и југа са развијеним земљама, јер оне употпуњују
сарадњу севера и југа.
9 Резолуција Генералне скупштине 69/15, прилог.
46. Финансирање из разних међународних извора, јавни и приватни трансфери поуздане, доступне, одговарајуће и модерне еколошке технологије, под концесионим или преференцијалним условима према договору; помоћ за изградњу капацитета за земље у
развоју; и подстицајно институционално и политичко окружење на свим нивоима представљају изузетно важне начине за смањење ризика од катастрофа
Начини спровођења у дело
47. Да би се ово постигло, неопходно је да се:
a. потврди да је земљама у развоју потребно појачано пружање координиране, одрживе
и адекватне међународне помоћи за смањење ризика од катастрофа, посебно оним
најмање развијеним земљама, малим острвским земљама у развоју, земљама у развоју које немају излаз на море и афричким земљама, као и земљама са средњим дохотком које се суочавају са посебним изазовима, кроз билатералне и мултилатералне канале, укључујући ту и кроз појачану техничку и финансијску подршку, и технолошки
трансфер технологија под концесионим или преференцијалним условима према договору, за потребе развоја и јачања њихових капацитета; унапреди приступ држава,
посебно држава у развоју, финансијама, еколошки здравој технологији, научним и
инклузивним иновацијама, као и знању и размени информација путем постојећих
механизама, конкретно, билатералних, регионалних и мултилатералних споразума за
сарадњу, укључујући ту Уједињене нације и друга релевантна тела;
(б) промовише коришћење и ширење тематских платформи за сарадњу попут глобалних технолошких фондова и глобалних система за размену знања, иновација и
истраживања, и да се осигура приступ технологијама и информацијама о смањењу
ризика од катастрофа;
b. инкорпорирају мере за смањење ризика од катастрофа у мултилатералне и
билатералне програме развојне помоћи унутар и широм свих сектора, примерено ситуацији, везано за смањење сиромаштва, одрживи развој, управљање природним ресурсима, животну средину, урбанистички развој и прилагођавање на климатске промене.
Подршка међународних организација
48. Да би се подржало спровођење овог оквира, неопходно је:
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a. да се од Уједињених нација и других међународних и регионалних организација,
међународних и регионалних финансијских институција и донаторских агенција
ангажованих на смањивању ризика од катастрофа затражи, примерено ситуацији, да
појачају координацију сопствених стратегија у вези с тим;
b. да ентитети у оквиру система Уједињених нација, укључујући ту фондове, програме и
специјализоване агенције, посредством Плана Уједињених нација за деловање на
смањењу ризика од катастрофа у циљу јачања отпорности, Оквира Уједињених нација
за развојну помоћ и програма у земљама чланицама промовишу оптимално коришћење ресурса и подршку земљама у развоју, на њихов захтев, у спровођењу у дело
овог оквира, у координацији са другим релевантним оквирима, попут Међународних
здравствених прописа (2005), укључујући ту и путем развоја и јачања капацитета, и
јасних и усредсређених програма који подржавају приоритете држава на уравнотежен, добро координиран и одржив начин, у оквиру њихових овлашћења;
c. да нарочито Канцеларија Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа (УНИСДР) пружи подршку спровођењу у дело, пратећим алтивностима и ревизији овог
оквира путем: припреме периодичних разматрања оствареног напретка, посебно када
се ради о Глобалној платформи и, примерено ситуацији, благовремено уз процесе
пратећих активности унутар Уједињених нација, подржавајући развој кохерентних
глобалних и регионалних пратећих активности и индикатора, а у сарадњи, примерено ситуацији, са другим релевантним механизмима за одрживи развој и климатске
промене, и уз одговарајуће ажурирање постојеће интернет презентације Оквира из
Хјога за праћење деловања; да активно учетвује у раду Међуагенцијске и експертске
групе за индикаторе одрживог развоја; да разради практичне смернице за спровођење оквира у дело засноване на расположивим подацима кроз блиску сарадњу са
државама, и путем мобилизације стручњака; да ради на јачању културе превенције
међу релевантним заинтересованим странама путем подршке развоју стандарда од
стране стручњака и професионалних организација, иницијативама за промовисање
овог циља, и ширењу информација о ризицима од катастрофа, политика деловања и
пракси, као и путем едукације и обуке у вези са смањењем ризика од катастрофа кроз
придружене организације; да подржава земље, укључујући ту и кроз националне
платформе или њихове еквиваленте, у њиховим разрадама националних планова и
да прати трендове и моделе ризика од катастрофа, губитака и последица; да организује Глобалну платформу за смањење ризика од катастрофа и пружа подршку организовању регионалних платформи за смањење ризика од катастрофа у сарадњи са регионалним организацијама; да руководи ревизијом Плана Уједињених нација за деловање на смањењу ризика од катастрофа у циљу јачања отпорности; да омогућава јачање, и настави да опслужује Научно-техничку саветодавну групу Међународне конференције о ризицима од катастрофа на плану мобилисања научног и техничког рада
у сврху смањењу ризика од катастрофа; да управља, блиско сарађујући са државама,
ажурирањем Терминологије о смањењу ризика од катастрофа из 2009. у складу са
терминологијом око које су се државе усагласиле; и да води регистар преузетих обавеза заинтересованих страна;
d. да међународне финансијске институције, попут Светске банке и регионалних развојних банака, размотре приоритете унутар овог оквира за пружање финансијске подршке и одобравање зајмова за интегрисано смањење ризика од катастрофа у земљама у
развоју;
e. да друге међународне организације и тела формирана међународним споразумима,
укључујући ту и Конференцију земаља потписница Оквирне конвенције Уједињених
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нација о климатским променама, међународне финансијске институције на глобалном и регионалном нивоу, и Међународни црвени крст и Црвени полумесец, пруже
подршку земљама у развоју, на њихов захтев, у спровођењу у дело овог оквира, у координацији са другим релевантним оквирима;
f. да се Глобални договор Уједињених нација, као главна иницијатива Уједињених нација за ангажовање приватног сектора и компанија, и даље ангажује и промовише
кључни значај смањења ризика од катастрофа за одрживи развој и јачање отпорности;
g. да се појачају укупни капацитети система Уједињених нација за пружање помоћи
земљама у развоју у циљу смањења ризика од катастрофа кроз пружање адекватних
ресурса путем разних механизама финансирања, укључујући ту и повећане, благовремене, стабилне и предвидиве доприносе Фонду Уједињених нација за ублажавање последица катастрофа, и кроз унапређење улоге Фонда у вези са спровођењем у
дело овог оквира;
h. да Интерпарламентарна унија и остала релевантна регионална тела и механизми за
парламентарце, примерено ситуацији, наставе да пружају подршку и да промовишу
смањење ризика од катастрофа и јачање националних правних оквира;
i. да организација Уједињени градови и локалне власти, као и друга релевантна тела
локалних управа наставе да подржавају сарадњу и узајамно учење међу локалним
управама у циљу смањења ризика од катастрофа и спровођења у дело овог оквира.
Пратеће активности
49. На конференцији је позвана Генерална скупштина да на свом седамдесетом заседању
размотри могућност увођења разматрања глобалног напретка у спровођењу у дело овог
оквира за смањење ризика од катастрофа као део њених интегрисаних и координираних
процеса пратећих активности после конференција и самита Уједињених нација, усаглашерних са Саветом за економска и социјална питања, Високим политичким форумом за
одрживи развој и четворогодишњим циклусом разматрања политика деловања, примерено ситуацији, узимајући у обзир доприносе Глобалне платформе за смањење ризика
од катастрофа и регионалних платформи за смањење ризика од катастрофа, као и Оквира из Хјога за праћење деловања.
50. На конференцији је предложено да Генерална скупштина успостави на свом шездесет и деветом заседању отворену међувладину радну групу, састављену од стручњака које
су именовале земље чланице, коју подржава Канцеларија Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа (УНИСДР), уз укључивање релевантних заинтересованих страна, у циљу развијања скупа могућих индикатора за мерење глобалног напретка у спровођењу у дело овог оквира, у вези са радом међуагенцијске експертске групе за индикаторе одрживог развоја. На конференцији је такође предложено да Радна група размотри
препоруке Научно-техничке саветодавне групе о ажурирању УНИСДР терминологије за
смањење ризика од катастрофа из 2009. до децембра 2016. године, и да резултате свога
рада поднесе Генералној скупштини на разматрање и усвајање.
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2. Хјого оквир за деловање 2005-2015
Финални извештај Светске конференције о смањењу ризика од катастрофа (A/CON
F. 206/6)
Ставови
I. Преамбула
A. Изазов који представљају катастрофе
Б. Стратегија из Јокохаме: научене лекције и утврђени пропусти
II. Светска конференција о смањењу ризика од катастрофа: посебни циљеви, очекивани
исход и стратешки циљеви
A. Посебни циљеви
Б. Очекивани исход
В. Стратешки циљеви
III. Приоритети за деловање за период 2005-2015.
A. Општа разматрања
Б. Приоритети за деловање
1. Смањење ризика од катастрофа треба да буде национални и локални приоритет са
снажном институционалном основом за спровођење
2. Утврђивање, процена и праћење ризика од катастрофа и побољшање раних
упозорења
3. Коришћење знања, иновација и образовања у циљу изградње културе безбедности
и отпорности на свим нивоима
4. Смањење фактора ризика
5. Побољшање припремљености на катастрофе ради ефикасног (хитног ) реаговања на
свим нивоима
IV. Спровођење и фаза након тога
A. Општа разматрања
Б. Државе
В. Регионалне организације и институције
Г. Међународне организације
Д. Међународна стратегија за смањење ризика од катастрофа
Ђ. Ангажовање ресурса
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Мултилатерални развој догађаја на плану смањења ризика од катастрофа
I. Преамбула
1. Светска конференција о смањењу ризика од катастрофа одржана је од 18. до 22. јануара 2005. године у Кобеу, Хјого, Јапан, и на њој је усвојен садашњи Оквир за деловање
2005-2015: Развој отпорности нација и заједница на катастрофе (у даљем тексту: „Оквир
за деловање“). Конференција је била јединствена прилика да се подстакне на усвајање
стратешког и систематског приступа смањењу осетљивости 4 и ризика од опасности5. На
њој је наглашена потреба изградње отпорности нација и заједница на катастрофе и
утврђени начини да се то постигне. 63
A. Изазов који представљају катастрофе
2. Губици проузроковани катастрофама су све већи, са озбиљним последицама за опстанак, достојанство и извор прихода појединаца, нарочито сиромашних, као и за тешко
остварене развојне циљеве. Ризик од катастрофа је све више глобални проблем а његов
утицај и активности у једном региону могу утицати на појаву ризика у другом региону и
обратно. Ово, у комбинацији са све већом осетљивошћу услед променљивих демографских, технолошких и друштвеноекономских услова, непланираном урбанизацијом, развојем догађаја у високоризичним областима, неразвијеношћу, пропадањем животне
средине, климатким променама, геолошким опасностима, конкуренцијом за оскудне
ресурсе и утицајем епидемија попут HIV/AIDS указује на будућност у којој ће катастрофе
све више угрожавати светску економију, становништво и одрживи развој земаља у развоју. У протекле две деценије у просеку више од 200 милиона људи годишње подлеже
катастрофама.
3. Ризик од катастрофа настаје услед интеракције опасности са осетљивим физичким,
друштвеним, економским и еколошким факторима. Догађаји хидрометеоролошког порекла чине велику већину катастрофа. Упркос све већем разумевању и прихватању важности смањења ризика од катастрофа и повећања капацитета за (хитно) реаговање на
катастрофе, оне и даље представљају светски изазов, посебно када је у питању управљање ризицима и њихово смањење.
Осетљивост је дефинисана као: „Услови одређени физичким, друштвеним, економским и
факторима и процесима животне средине, који повећавају подложност једне заједнице
опасностима“. UN/ISDR. Женева.
5 Опасност је дефинисана као: „Потенцијално штетан физички догађај, феномен или људска
активност који могу довести до људских жртава или повређивања, штете по имовину,
друштвених и економских поремећаја или загађења животне средине. Опасности су латентни
услови који могу прерасти у угрожавајуће факторе и могу бити геолошке, хидрометеоролошке
и биолошке опасности или опасности изазване људским фактором (пропадање животне
средине и технолошке опасности)“. UN/ISDR. Женева
6 Делокруг овог Оквира за деловање обухвата катастрофе изазване опасностима природног
порекла и сличним еколошким и технолошким опасностима и ризицима. Он дакле одражава
један холистички приступ управљању ризицима од катастрофа заснован на вишеструким
опасностима, као и њихов међусобни однос који може имати значајан утицај на друштвене,
економске, културне и еколошке системе, као што се наглашава у Јокохама Стратегији
(одељак I, део Б, ставка З, стр. 8).
4
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4. Данас је опште прихваћено да се ангажовање на плану смањења ризика од катастрофа
мора систематски интегрисати у политике, планове и програме за одрживи развој и
смањење сиромаштва, те подржавати путем билатералне, регионалне и међународне
сарадње, као и у форми партнерстава. Одрживи развој, смањење сиромаштва, добра
управа и смањење ризика од катастрофа су циљеви који се међусобно прожимају, а да би
се будући изазови на прави начин решавали, потребно је убрзати напоре на плану
изградње неопходних капацитета на нивоу заједнице и на националном нивоу за управљање ризицима и њихово смањење. Такав приступ се прихвата као важан елемент за
постизање међународно признатих развојних циљева, укључујући и циљеве садржане у
Миленијумској декларацији.
5. У последњих неколико година у више кључних мултилатералних оквира и декларација наглашена је важност подстицања ангажовања на плану смањења ризика од катастрофа на међународном и регионалном нивоу, као и на националном и локалном нивоу7.
Б. Стратегија из Јокохаме: научене лекције и утврђени пропусти
6. Стратегија из Јокохаме за безбеднији свет: Смернице за превенцију природних катастрофа, припремљеност и ублажавање, као и за Акциони план („Јокохама стратегија“),
усвојена 1994, представља главну смерницу за смањење ризика од и утицаја катастрофа.
7. На Конференцији о праћењу напретка оствареног у спровођењу Јокохама стратегије8
као главни изазови у предстојећим годинама наводе се систематичнији напори у суочавању са ризицима од катастрофа у контексту одрживог развоја као и изградња отпорности јачањем националних и локалних капацитета за управљање ризицима и њихово
смањење.
8. На поменутој Конференцији је наглашено да смањење ризика од катастрофа мора да
се заснива на једном проактивном приступу информисању, мотивисању и укључивању
људи у све аспекте смањења ризика од катастрофа у њиховом локалним заједницама.
Такође се истиче недостатак ресурса који се издвајају из развојних буџета за реализацију
циљева смањења катастрофа, било на националном или на регионалном нивоу путем
међународне сарадње и финансијских механизама, истовремено напомињући да постоји
значајан потенцијал за боље искоришћење постојећих ресурса и утврђених пракси за
ефикасније смањење ризика од катастрофа.
9. Конкретне празнине и изазови постоје у следећих пет главних области:
(a)
(б)
(в)
(г)
(д)

Управа: организациони, законски и политички оквири;
Утврђивање ризика, процена, праћење и рано упозоравање;
Управљање знањем и образовањем;
Смањење кључних фактора ризика;
Припремљеност за ефикасно (хитно) реаговање и обнову.

Неки од ових оквира и декларација су наведени у анексу уз овај документ.
Конференција о праћењу Јокохама стратегије и Акционог плана за безбеднији свет (A/CONF.
206/L. 1).

7
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Ово су кључне области за развој релевантног оквира за деловање у деценији 2005-2015.
II. Светска конференција о смањењу ризика од катастрофа: посебни циљеви, очекивани
исход и стратешки циљеви
A. Посебни циљеви
10. Светска конференција о смањењу ризика од катастрофа је сазвана одлуком Генералне скупштине, са пет посебних циљева6:
(a) Да се донесу закључци и поднесе извештај о праћењу спровођења Јокохама стратегије и одговарајућег Акционог плана, у циљу ажурирања водећег оквира за смањење катастрофа за двадесет-први век;
(б) Да се утврде конкретне активности које имају за циљ спровођење одговарајућих
одредби Јоханесбуршког плана имплементације, усвојеног на Светском самиту за одрживи развој, о осетљивости, процени ризика и управљању катастрофама;
(в) Да се размењују случајеви добре праксе и научене лекције у циљу даљег смањења
катастрофа у контексту остваривања одрживог развоја, и да се утврде празнине и изазови;
(г) Да се подиже свест о важности политика смањења катастрофа, и тиме олакшава и
подстиче спровођење тих политика;
(д) Да се повећава поузданост и расположивост одговарајућих информација о катастрофама за јавност и агенције које се баве управљањем катастрофама у свим регионима, као
што се наводи у одговарајућим одредбама Јоханесбушког плана имплементације.
Б. Очекивани исход
11. Узимање у обзир свих посебних циљева, и надовезивање на закључке конференције о
праћењу спровођења Јокохама стратегије, државе и други актери који учествују на Светској конференцији о смањењу катастрофа (у даљем тексту: „Конференција“) одлучују да
ће радити на следећем очекиваном исходу за наредних 10 година, а то је: Знатно смањење губитака везаних за катастрофе како у погледу људских жртава тако и у погледу
друштвених и економских добара и вредности животне средине којима се одликују локалне заједнице и земље.
Реализација овог циља захтева пуну посвећеност и учешће свих актера, као што су владе,
регионалне и међународне организације, цивилно друштво укључујући и волонтере,
приватни сектор и научна заједница.
В. Стратешки циљеви
12. У циљу остваривања очекиваног исхода, Конференција је решена да усвоји следеће
стратешке циљеве:
(a) Ефикасније интегрисање разматрања о ризицима од катастрофа у политике одрживог развоја, планирање и креирање програма на свим нивоима, са посебним акцентом на
превенцији катастрофа, ублажавање, припремљеност и смањење осетљивости; (б) Развој
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и јачање институција, механизама и капацитета на свим нивоима, нарочито на нивоу
локалне заједнице, што може систематски допринети изградњи отпорности на опасност 9
(в) Систематско укључивање приступа смањења ризика у креирање и спровођење програма припреме, хитног реаговања на катастрофе и обнове у оквиру реконструкције
угрожених заједница.
III. Приоритети за деловање за период 2005-2015.
A. Општа разматрања
13. Одлучујући о одговарајућим мерама које треба предузети да би се постигао очекивани исход и стратешки циљеви, Конференција потврђује да ће узети у обзир следећа
општа разматрања:
(a) Принципи садржане у Јокохама стратегији задржавају своју тежину у актуелном контексту, што је обележено све већим обавезивањем на смањење катастрофа;
(б) Узимајући у обзир важност међународне сарадње и партерстава, свака држава је прва
одговорна за сопствени одрживи развој и за предузимање ефикасних мера за смањење
ризика од катастрофа, као и за заштиту становништва, инфраструктуре и других националних добара од утицаја катастрофа. Истовремено, у контексту све веће глобалне међузависности, међународна сарадња и позитивно међународно окружење су потребни да
подстакну и допринесу развоју знања, капацитета и мотивације потребних за смањење
ризика од катастрофа на свим нивоима;
(в) У политике, планове и програме везане за одрживи развој, опоравак, рехабилитацију
и обнову у ситуацијама након катастрофа и конфликта требало би узети у обзир као битан фактор један интегрисан приступ смањењу ризика од свих могућих катастрофа и то
нарочито у земљама подложним катастрофама; 108
(г) У све политике, планове и процесе доношења одлука везане за процену ризика, рано
упозоравање, управљање информацијама и образовање и обуку требало би унети перспективу родне равноправности; 119
(д) Приликом планирања на плану смањења ризика од катастрофа требало би узети у
обзир културни диверзитет, године старости и осетљиве групе, у зависности од случаја;
(ђ) И заједнице и локални органи власти требало би да имају овлашћење да управљају
ризицима од катастрофа и раде на њиховом смањењу на основу приступа неопходним
информацијама, ресурсима и органима надлежним за спровођење активности смањења
ризика од катастрофа;
(е) Земље у развоју које су подложне катастрофама, нарочито најмање развијене земље и
мале острвске земље у развоју, захтевају посебну пажњу због веће осетљивости и нивоа
ризика, који често премашују њихову способност реаговања и обнове после катастрофе;
Отпорност: "Способност система, заједнице или друштва потенцијално изложеног
опасностима да се прилагоди, одупирући се или мењајући како би се задржао прихватљиви
ниво функционисања и структуре. Отпорност се процењује степеном у којем је социјални
систем способан да се организује како би увећао своје капацитете за учење на претходним
искуствима у циљу боље заштите у будућности и побољшања мера за смањење ризика. "
UN/ISDR. Женева 2004.
10 Јоханесбуршки план имплементације, усвојен на Светском самиту за одрживи развој,
Јоханесбург, Јужноафричка Република, 26. август-4. септембар 2002, ставови 37. и 65.
11 Што је истакнуто на двадесет-трећој специјалној седници Генералне скупштине на тему
„Жене у 2000: родна равноправност, развој и мир у двадесет-првом веку“.
9
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(ж) Потребно је побољшати међународну и регионалну сарадњу и помоћ на пољу смањења ризика од катастрофа, између осталог и путем следећих активности:
• Преноса знања, технологија и стручног знања потребног за изградњу капацитета за
смањење ризика од катастрофа
• Размене налаза истраживања, научених лекција и случајева најбоље праксе
• Прикупљања информација о ризицима од катастрофа и њиховим последицама за све
нивое катастрофа на начин који ће бити од користи за одрживи развој и смањење ризика од катастрофа
• Одговарајућа подршка која се пружа у циљу подршке властима за активности смањења
ризика од катастрофа, иницијативе подизања свести и мере развоја капацитета на свим
нивоима, у циљу побољшања отпорности на катастрофе земаља у развоју
• Комплетног, брзог и ефикасног спровођења иницијативе за помоћ сиромашним земљама које су у великим дуговима, узимајући у обзир утицај катастрофа на одрживост
дуга земаља које испуњавају услове за овај програм
• Финансијске помоћи у циљу смањења постојећих ризика и избегавања настанка нових
ризика.
(з) Промовисање културе превенције, заједно са мобилисањем адекватних ресурса за
смањење ризика од катастрофа, је инвестиција за будућност која се вишеструко враћа.
Системи процене ризика и раног упозоравања су најважнија улагања којима се штите и
спашавају људски животи, имовина и извори прихода, доприноси одрживом развоју, и
који су далеко економичнији на плану јачања механизама за подношење катастрофа
него што је пуко ослањање на хитно реаговање и обнову након катастрофе; (и) Постоји
такође и потреба за проактивним мерама, имајући у виду да су фазе опоравка, рехабилитације и реконструкције које следе након катастрофе плодно тле за поновно успостављање извора прихода и за планирање и реконструкцију физичких и друштвеноекономских структура, на начин којим се гради отпорност заједнице и смањује осетљивост на будуће ризике од катастрофа; (ј) Смањење ризика од катастрофа је мултисекторално питање у контесту одрживог развоја истога и важан елемент за остваривање
међународно договорених развојних циљева, укључујући и циљеве садржане у Миленијумској декларацији. Поред тога, потребно је уложити све могуће напоре како би се хуманитарна помоћ искористила на такав начин да се ризици и будуће осетљиве тачке
сведу на минимум.
Б. Приоритети за деловање
14. Надовезујући се на закључке Конференције о праћењу спровођења Јокохама стратегије, и на основу разматрања са Светске конференције о смањењу катастрофа, а посебно
на основу договорених стратешких циљева и очекиваног исхода, Конференција је усвојила следеће приоритете за деловање:
1. Обезбедити да смањење ризика од катастрофа постане национални и локални приоритет са јаком институционалном основом за спровођење.
2. Идентификовати, процењивати и пратити ризике од катастрофа и побољшати рано
упозоравање.
3. Користити знање, иновације и образовање у циљу неговања културе безбедности и
отпорности на свим нивоима.
4. Смањити факторе ризика.
5. Припремати се за случај катастрофе ради ефикасног (хитног) реаговања на свим
нивоима.
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15. У свом приступу смањењу ризика од катастрофа, државе, регионалне и међународне
органиизације и други актери треба да узму у обзир кључне активности наведене у оквиру сваког од поменутих пет приоритета и да их спроводе, у зависности од случаја, у сопственим околностима и уз помоћ сопствених капацитета.
1. Обезбедити да смањење ризика од катастрофа постане национални и локални приоритет са јаком институционалном основом за спровођење
16. Државе које развијају политичке, законодавне и институционалне оквире за смањење ризика од катастрофа и које су у стању да се развијају и прате напредак на основу
конкретних и мерљивих показатеља имају већу способност за управљање ризицима и за
постизање свеопштог консензуса за предузимање и поштовање мера смањења ризика од
катастрофа у свим секторима друштва.
Кључне активности:
(I) Национални институционални и законодавни оквири
(a) Подржати успостављање и јачање националних интегрисаних механизама за смањење ризика од катастрофа као што су мулти-секторалне националне платформе10, са подељеним надлежностима од националног до локалних нивоа како би се олакшала координација међу секторима. Националне платформе би требало такође да допринесу координацији различитих сектора, између осталог одржавајући један општи дијалог на
националном и регионалном нивоу у циљу подизања свести одговарајућих актера.
(б) Интегрисати смањење ризика, у зависности од случаја, у развојне политике и планове на нивоу владе, укључујући и стратегије и секторе који се баве смањењем сиромаштва
и мулти-секторалне политике и планове.
(в) Усвојити или тамо где је потребно изменити законодавство тако да подржава питање
смањења ризика од катастрофа, укључујући прописе и механизме који подстичу на
испуњавање правила и који уводе подстицаје за предузимање активности смањења ризика и ублажавања.
(г) Препознати важност и специфичност локалних образаца и трендова ризика, децентрализовати надлежности и ресурсе за смањење ризика од катастрофа на одговарајуће
под-националне и локалне органе власти, у зависности од случаја.
(II) Ресурси
(д) Подржати постојеће људске капацитете за смањење ризика од катастрофа на свим
нивоима и развијати планове и програме изградње капацитета у циљу испуњавања садашњих и будућих захтева.
10 Успостављање националних платформи за смањење катастрофа предвиђено је резолуцијом Економског и социјалног савета број 1999/63 и резолуцијама Генералне скупштине 56/195, 58/214 и 58/215. Израз „национална платформа“ је општи термин који
означава националне механизме за координацију и политичко вођење на плану смањења ризика од катастрофа, којке мора по својој природи бити мулти-секторално и интердисциплинарно, и које подразумева учешће јавног и приватног сектора и цивилног
друштва односно свих одговарајућих структура у једном друштву (укључујући агенције
Уједињених нација присутне на националном нивоу, у зависности од случаја). Националне платформе представљају национални механизам Међународне стратегије за смањење катастрофа.
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(ђ) Издвојити ресурсе за развој и спровођење политика управљања ризиком, програма,
закона и прописа о смањењу ризика од катастрофа у свим одговарајућим секторима и
органима власти, на свим нивоима администрације и буџета и то на основу јасно
постављених приоритета.
(е) Владе треба да покажу снажну политичку вољу која је потребна за промовисање и
интегрисање смањења ризика од катастрофа у развојне програме.
(III) Учешће заједнице
(ж) Подстицати учешће заједнице у смањењу ризика од катастрофа усвајањем конкретних политика, промовисањем умрежавања, стратешког управљања добровољачким ресурсима, додељивањем улога и одговорности, као и делегирањем и обезбеђивањем неопходних ауторитета и ресурса.
2. Открити, проценити и пратити ризике од катастрофа и побољшати систем раног упозоравања
17. Основа за смањење ризика од катастрофа и подстицање културе отпорности на катастрофе састоји се у познавању опасности као и физичких, друштвених, економских и еколошких осетљивости на катастрофе са којима се суочава највећи број друштава, и начина
на које се опасности и осетљивости мењају краткорочно и дугорочно гледајући, те у деловању у складу са тим знањем.
Кључне активности:
(и) Процена националних и локалних ризика
(a) Развијати, периодично новелирати и дистрибуирати мапе ризика и сличне информације доносиоцима одлука, широкој јавности и угроженим заједницама у одговарајућем формату.
(б) Развијати системе показатеља ризика од катастрофа и осетљивости на националној и
под-националној скали, који ће омогућити доносиоцима одлука да процене утицаје катастрофа на друштвену, економску и еколошку ситуацију и дистрибуирати резултате
доносиоцима одлука, јавности и угроженом становништву.
(в) Бележити, анализирати, резимирати и дистрибуирати статистичке информације о
појави катастрофе, утицајима и губицима, на редовној основи путем међународних, регионалних, националних и локалних механизама.
(II) Рано упозоравање
(г) Развијати системе раног упозоравања који су усмерени на људе, а посебно системе
чија упозорења су правовремена и разумљива за угрожене људе, и који узимају у обзир
демографске, културне карактеристике циљне публике, као и аспекте родне равноправности и извора прихода, те садрже смернице о поступању након добијеног упозорења, и
коначно који подржавају ефикасне операције руководилаца и других доносилаца одлука
у ситуацијама катастрофе.
(д) Успоставити, периодично пратити и одржавати информационе системе као део
система раног упозоравања, у циљу обезбеђења брзе и координисане акције у случајевима алармирања/ванредне ситуације.
(ђ) Успоставити институционалне капацитете како би се обезбедило да системи раног
упозоравања буду интегрисани у државну политику и у процесе доношења одлука, те
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системе управљања вандредним ситуацијама како на националном тако и на локалном
нивоу, и да подлежу редовном тестирању и процени перформансе.
(е) Спровести резултате Друге међународне конференције о раном упозоравању, одржане у Бону, Немачка, 2003, између осталог јачањем координације и сарадње међу свим
релевантним секторима и актерима у ланцу раног упозоравања у циљу постизања у потпуности ефикасних система упозоравања.
(ж) Спроводити резултате Маурицијуске стратегије у циљу даљег спровођења Барбадоског акционог програма за одрживи развој малих острвских земаља у развоју, између
осталог успостављањем и јачањем ефикасних система раног упозоравања као и других
мера ублажавања и хитног реаговања.
(з) Подржавати развој и одрживост инфраструктуре и научних, технолошких, техничких
и институционалних капацитета потребних за истраживање, осматрање, анализирање,
мапирање и тамо где је то потребно предвиђање природних и сличних опасности, осетљивости и утицаја катастрофа.
(и) Подржавати развој и побољшање одговарајућих база података и подстицати пуну и
отворену размену и дистрибуцију података у сврхе процене, праћења и раног упозоравања, у зависности од случаја, на међународном, регионалном, националном и локалном нивоу.
(ј) Подржавати усавршавање научних и техничких метода и капацитета за процену ризика, праћење и рано упозоравање, путем истраживачког рада, партнерстава, обуке и
изградње техничких капацитета. Подстицати примену теренских и осматрања земље из
свемира, свемирске технологије, даљинских сензора, географских информационих
система, моделирања и предвиђања опасности, моделирања и предвиђања времена и
климе, комуникационих средстава и студија трошкова и користи које доноси процена
ризика и рано упозоравање.
(к) Успоставити и учврстити капацитет за бележење, анализу, резимирање, дистрибуцију и размену статистичких информација и података о мапирању опасности, ризицима од
катастрофа, утицајима и губицима; подржавати развој заједничких методологија за
процену ризика и праћење.
(л) Сакупити и стандардизовати, у зависности од случаја, статистичке информације и
податке о регионалним ризицима од катастрофа, утицајима и губицима.
(љ) Сарађивати на регионалном и међународном нивоу, у зависности од случаја, на процени и праћењу регионалних и прекограничних опасности и размени информација односно издавању раних упозорења на основу одговарајућих споразума, као што су, између
осталог, споразуми који се односе на управљање речним сливовима.
(м) Истраживати, анализирати и извештавати о дугорочним променама и новим проблемима који би могли да повећају осетљивост и ризике или капацитет органа власти и
заједница да одговоре на катастрофе.
3. Користити знање, иновације и образовање у циљу изградње културе безбедности и
отпорности на свим нивоима
18. Катастрофе се могу знатно умањити ако су људи добро информисани и мотивисани
културом превенције катастрофа и отпорности, што са своје стране захтева прикупљање,
састављање и дистрибуцију одговарајућих чињеница и информација о опасностима, осетљивостима и капацитетима.
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Kључне активности:
(и) Управљање и размена информација
(a) Пружати разумљиве информације о ризицима од катастрофа и могућностима заштите, нарочито грађанима у високоризичним областима, како би се људи подстакли и како
би били у стању да предузму кораке на смањењу катастрофа и стицању отпорности. Ове
информације треба да обухвате одговарајуће чињенице о традицији и староседеоцима,
те културном наслеђу и да буду прилагођене различитим циљним публикама, узимајући
у обзир културне и друштвене факторе.
(б) Јачати мреже стручњака за катастрофе, менаџера и планера из различитих сектора и
региона, и успостављати или учвршћивати процедуре за коришћење расположивог знања након што агенције и други битни актери развију локалне планове смањења ризика.
(в) Подстицати и побољшавати дијалог и сарадњу међу научним заједницима и практичарима који раде на смањењу ризика од катастрофа, и охрабривати партнерства међу
свим актерима, укључујући и оне који раде на друштвено-економским димензијама
смањења ризика од катастрофа.
(г) Подстицати употребу, примену и могућност добијања најновијих информација, комуникационе и свемирске технологије и сродних услуга, као и земаљских осматрања, у
циљу подршке смањењу ризика од катастрофа, посебно у сврхе обуке и размене и дистрибуције информација међу различитим категоријама корисника.
(д) Средњерочно гледано, развијати локалне, националне, регионалне и међународне
директоријуме, инвентаре и националне системе за размену информација лаке за употребу, као и службе за размену информација и случајева добре праксе економичне и
спремне за употребу, технологије смањења ризика од катастрофа, те научене лекције о
политикама, плановима и мерама за смањење ризика од катастрофа.
(ђ) Институције које се баве урбанистичким планирањем треба да пруже информације
јавности о опцијама за смањење ризика од катастрофа пре саме изградње, куповине или
продаје земље.
(е) Новелирати и дистрибуирати међународну стандардну терминологију из области
смањења ризика од катастрофа, барем на свим званичним језицима Уједињених нација,
која ће се користити у развоју програма и институција, у оперативне сврхе, за научноистраживачки рад, наставне програме и програме информисања јавности.
(III) Образовање и обука
(ж) Подстицати укључивање знања о смањењу ризика од катастрофа у одговарајуће одељке школских програма на свим нивоима и употребу других формалних и неформалних канала за информисање младих и деце; подстицати интегрисање смањења ризика
од катастрофа као суштинског елемента Декаде Уједињених нација за образовање о
одрживом развоју (2005-2015).
(з) Подстицати спровођење локалних програма процене ризика и припреме за катастрофе у школама и високообразовним институцијама.
(и) Подстицати спровођење програма и активности у школама у којима ће се учити како
да се дејство опасности сведе на најмању могућу меру.
(ј) Развијати програме обуке и учења из области смањења ризика од катастрофа усмерене на конкретне секторе (развојне планере, менаџере за ванредне ситуације, локалне
државне службенике итд. ).
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(к) Подстицати иницијативе обуке на нивоу заједнице, разматрајући улогу волонтера, у
зависности од случаја, у јачању локалних капацитета за ублажавање и подношење катастрофа.
(л) Обезбедити једнак приступ одговарајућој обуци и образовним могућностима за жене
и осетљиве општине; подстицати родну равноправност и обуку на плану културне осетљивости као саставне делове образовања и обуке из области смањења ризика од катастрофа.
(III) Истраживачки рад
(љ) Развијати усавршене методе за процене и прогнозе вишеструких ризика те друштвену анализу трошкова-резултата активности смањења ризика на свим нивоима; укључити ове методе у процесе доношења одлука на регионалном, националном и локалном
нивоу.
(м) Јачати техничке и научне капацитете за развијање и примену методологија, студија
и модела за процену осетљивости на и утицаје геолошких, метеоролошких, климатских
и опасности везаних за воду, укључујући побољшање регионалних капацитета за праћење и процене.
(III) Информисање јавности
(н) Подстицати ангажовање медија у развијању културе отпорности на катастрофе и
значајно учешће заједнице у кампањама информисања јавности и јавних конксултација
на свим нивоима друштва.
4. Смањити факторе ризика
19. Ризици од катастрофа везани за промену друштвених, економских, еколошких и
услова коришћења земљишта, као и утицај опасности које се везују за геолошке догађаје,
време, воду, климатску варијабилност и климатске промене, предмет су развојног планирања и креирања програма на нивоу сектора, и важно питање у ситуацијама након
катастрофе.
Кључне активности:
(I) Управљање животном средином и природним ресурсима
(a) Подстицати на одрживу употребу и управљање екосистемима, између осталог бољим
планирањем коришћења земљишта у циљу смањења ризика и осетљивости.
(б) Спроводити приступе који се заснивају на интегрисаном управљању животном средином и природним ресурсима и који се односе на смањење ризика од катастрофа, као и
структуралне и не-структуралне мере14 као што је интегрисано управљање поплавама и
адекватно управљање фрагилним екосистемима.
(в) Подстицати интегрисање питања смањења ризика у контексту постојеће климатске
варијабилности и будућих промена климе у стратегије за смањење ризика од катастрофа
и адаптацију на климатске промене, што би подразумевало и јасно утврђивање ризика
од катастрофа везаних за климу, креирање посебних мера за смањење ризика и бољу
рутинску употребу информација о климатским ризицима од стране планера, инжењера
и других доносилаца одлука.
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(II) Праксе друштвеног и економског развоја
(г) Подстицати безбедност хране као важан фактор у стицању отпорности заједница на
опасности, посебно у областима подложним сушама, поплавама, циклонима и другим
опасностима које могу ослабити изворе прихода који се заснивају на пољопривреди.
(д) Интегрисати планирање смањења ризика од катастрофа у сектор здравства; подстицати на остваривање циља „болнице безбедне од катастрофа“ обезбеђујући да све нове
болнице буду саграђене са степеном отпорности који чини њихове капацитете функционалним и у ситуацијама катастрофа, и спроводити мере ублажавања у циљу јачања
постојећих здравствених објеката, нарочито објеката за основну здравствену заштиту.
(ђ) Заштитити и ојачати критичне јавне објекте и физичку инфраструктуру, нарочито
школе, клинике, болнице, водоснабдевање и електране, комуникационе и саобраћајне
линије, центре за упозоравање на катастрофе и управљање њима, као и земљиште и грађевине од културне важности одговарајућим пројектовањем, додатним опремањем и
реконструкцијом, како би постали отпорни на опасности.
(е) Побошљати спровођење друштвених механизама безбедносне мреже како би се помогло сиромашнима, старим и особама са инвалидитетом, као и другим деловима становништва угроженим катастрофама. Побољшати шеме обнове укључивањем психосоцијалних програма обуке у циљу ублажавања психолошке штете нанете осетљивим
деловима друштва, посебно деци, у оквиру накнадних последица катастрофа.
14 „Структуралне мере се односе на било какву физичку структуру којом се умањују или
избегавају могући утицаји опасности, примера ради то су техничке мере и изградња
заштитних конструкција и инфраструктуре отпорних на катастрофе. Неструктуралне
мере се односе на политике, едукацију, развој знања, учешће јавности, те методе и оперативне праксе, укључујући и партиципативне механизме и пружање информација који
могу утицати на смањење ризика од и последица катастрофа“. UN/ISDR. Женева, 2004.
(ж) Укључити мере смањења ризика од катастрофа у процесе обнове и рехабилитације у
периоду после катастрофа 15 и искористити повољне прилике у току фазе обнове за развој капацитета за смањење ризика од катастрофа дугорочно гледајући, између осталог и
разменом стручног знања, чињеница и научених лекција.
(ж) Настојати да програми за расељена лица не увећавају ризике и осетљивост на опасности, у зависности од случаја.
(з) Подстицати опције разноврсности прихода за становништва у високоризичним областима у циљу смањења њихове осетљивости на опасности, и обезбедити да њихов приход
и вредности не буду угрожени развојном политиком и процесима који доприносе повећању осетљивости на катастрофе.
(I) Подстицати развој финансијских механизама поделе ризика, нарочито када је реч о
осигурању и реосигурању против катастрофа.
(ј) Подстицати успостављање јавно-приватних партерстава у циљу бољег ангажовања
приватног сектора у активностима смањења ризика од катастрофа; подстицати приватни сектор да негује културу превенције катастрофа, стављајући већи акценат на активноНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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сти пре појаве катастрофе и издвајајући ресурсе за то, примера ради проценом ризика и
системима раног упозоравања.
(к) Развијати и промовисати алтернативне и иновативне финансијске инструменте за
бављење ризицима од катастрофа.
(III) Планирање коришћења земљишта и друге техничке мере
(л) Укључити процене ризика од катастрофа у урбанистичко планирање и управљање
људским насељима подложним катастрофама, нарочито областима са великом густином
насељености и насељима са брзом урбанизацијом. Питањима неформалног или привременог насељавања и локација насеља у високоризичним областима требало би дати
приоритет, као и када се ради о програмима смањења сиромаштва у градовима и побољшању инфраструктуре сиромашних четврти.
(љ) Укључити разматрања о ризицима од катастрофа у процедуре планирања за главне
пројекте инфраструктуре, укључујући и критеријуме за креирање, одобрење и спровођење таквих пројеката и разматрања заснована на проценама друштвених, екокомских и
еколошких утицаја.
(м) Развијати, новелирати и подстицати на употребу смерница и средстава за праћење за
потребе смањења ризика од катастрофа у контексту политике и планова коришћења
земљишта.
(н) Укључити процену ризика од катастрофа у планирање и управљање сеоским развојем, нарочито када је реч о планинским областима и приобалним плавним подручјима,
између осталог
утврђивањем делова земљишта који су слободни и безбедни за насељавање,
(њ) Подстицати преиспитивање постојећих и развој нових грађевинских кодекса, стандарда, пракси рехабилитације и реконструкције на националном или локалном нивоу,
у зависности од случаја, са циљем да се они учине применљивијим у локалном контексту, посебно у неформалним и маргиналним насељима, и јачати капацитете за спровођење, праћење и примену таквих кодекса, на основу приступа заснованог на консензусу,
и у циљу подстицања на градњу отпорну на катастрофе.
5. Повећање спремности на катастрофе ради ефикасног (хитног) реаговања на свим нивоима
20. У моменту катастрофе, могуће је знатно смањити последице и губитке ако су надлежни органи, појединци и заједнице у областима подложним опасностима добро припремљени и спремни да реагују и потковани знањем и капацитетима за ефикасно
управљање катастрофама.
Kључне активности:
(a) Јачати политичке, техничке и институционалне капацитете на плану регионалног,
националног и локалног управљања катастрофама, као и капацитете везане за технологију, обуку и људске и материјалне ресурсе.
(б) Подстицати и подржавати дијалог, размену информација и координацију међу агенцијама за рано упозоравање, смањење ризика од катастрофа, хитно реаговање на катастрофе, развој, и других релевантних агенција и институција на свим нивоима, у циљу
неговања једног холистичког приступа смањењу ризика од катастрофа.
(в) Интензивирати и по потреби развијати координисане регионалне приступе, и креирати или новелирати регионалне политике, оперативне механизме, планове и комуниНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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кационе системе за припремање и обезбеђивање ефикасног (хитног) реаговања на катастрофе у ситуацијама које превазилазе националне капацитете за подношење (катастрофа).
(г) Припремити или преиспитати и периодично новелирати планове за припрему за
катастрофе и планове и политике реаговања у ванредним ситуацијама на свим нивоима,
са посебним освртом на најосетљивије области и групације. Подстицати на редовне
вежбе припреме за катастрофе, укључујући и вежбе евакуације, у циљу постизања брзог
и ефикасног (хитног) реаговања и приступа основним резервама хране и другим неопходним залихама, у зависности од локалних потреба.
(д) Подстицати на оснивање фондова за ванредне ситуације, тамо где је то потребно, као
подршке мерама хитног реаговања, обнове и припремљености.
(ђ) Развијати посебне механизме за пуно ангажовање и активно учешће и присуство релевантних актера, укључујући заједнице, на плану смањења ризика од катастрофа, а посебно изградње духа добровољног рада.
IV. Спровођење и фаза након тога
A. Општа разматрања
21. У спровођењу стратешких циљева и приоритета за деловање и фази након тога, који
су описани у овом Оквиру за деловање, треба да учествују различити актери на основу
мулти-секторалног приступа, који укључује и развојни сектор. Државе и регионалне и
међународне организације, укључујући и Уједињене нације и међународне институције,
позване су да укључе разматрања на плану смањења ризика од катастрофа у своје политике, планове и програме одрживог развоја, на свим нивоима. Цивилно друштво, укључујући и волонтере и организације на нивоу локалне заједнице, научна заједница и приватни сектор су основни актери који подржавају спровођење смањења ризика од катастрофа на свим нивоима.
22. Иако је свака држава прва одговорна за сопствени економски и друштвени развој,
позитивно међународно окружење је од суштинског значаја за подстицање и допринос
развоју знања, капацитета и мотивације потребних за изграђивање нација и заједница
отпорних на катастрофе. Државе и регионалне и међународне организације би требало
да раде на већој стратешкој координацији између Уједињених нација, других међународних организација, укључујући међународне финансијске институције, регионалне
органе, донаторске агенције и не-владине организације које се баве смањењем ризика од
катастрофа, и то на основу побољшане Међународне стратегије за смањење катастрофа.
У годинама које долазе, требало би размислити о спровођењу и јачању релевантних међународних законских инструмената везних за смањење ризика од катастрофа.
23. Државе и регионалне међународне организације би требало такође да подрже капацитете регионалних механизама и организација за израду регионалних планова, политика и заједничке праксе, у зависности од случаја, који ће подржавати умрежавање,
залагање, координацију, размену информација и искустава, праћење опасности и осетљивости на научном нивоу као и развој институционалних капацитета, и капацитета за
рад на плану ризика од катастрофа.
24. Сви актери се подстичу да граде партнерства више актера, на свим нивоима, у зависности од случаја, и да на добровољној бази доприносе спровођењу овог Оквира за делоНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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вање. Државе и други актери се такође подстичу да подстичу јачање или успостављање
националног, регионалног и међународног корпуса волонтера, који стоји на располагању земљама и међународној заједници и помаже им да раде на питању осетљивости и
смањења ризика од катастрофа.
25. Маурицијуска стратегија за даље спровођење Барбадоског програма активности за
мале острвске земље у развоју потцењује чињеницу да се мале острвске земље у развоју
налазе у деловима света који се сматрају најосетљивијим када је у питању интензитет и
учесталост природних и еколошких катастрофа и њихов све већи утицај, и суочавају се са
непропорционално високим економским, друштвеним и еколошким последицама. Мале
острвске земље у развоју су преузеле на себе јачање својих националних оквира за ефикасније управљање катастрофама и ангажују се, уз неопходну подршку међународне заједнице, на плану побољшања националних капацитета за ублажавање и припремљеност на катастрофе, као и капацитета за рано упозоравање, јачања свести јавности о
смањењу катастрофа, подстицања интердисциплинарних и међу-секторалних партнерстава, укључивања питања управљања ризицима у свој национални процес планирања,
баве се питањима осигурања и реосигурања, и повећавају капацитете за предвиђање и
хитно реаховање на ванредне ситуације, укључујући и ситуације које утичу на насељавање људи, а које су везане за природне и еколошке катастрофе.
26. С обзиром на посебну осетљивост и недовољне капацитете најмање развијених земаља да хитно реагују и да прођу процес обнове након катастрофа, најмање развијеним
земљама потребна је подршка, и то треба поставити као приоритет у реализацији обимних програма и одговарајућих институционалних механизама за спровођење Оквира за
деловање, између осталог путем финансијске и техничке помоћи и подршке изградњи
капацитета на плану смањења ризика од катастрофа, што је ефикасно и одрживо средство превенције и хитног реаговања на катастрофе.
27. Катастрофе које се дешавају у Африци представљају главну препреку напорима
афричког континента да оствари одрживи развој, нарочито с обзиром на недовољне капацитете овог региона за предвиђање, праћење, подношење и ублажавање катастрофа.
Смањење осетљивости афричког становништва на опасности је неопходан елемент стратегија за смањење сиромаштва, као и настојања да се сачувају резултати постигнутог
развоја. Потребна је финансијска и техничка помоћ да се изграде капацитети афричких
земаља, као што су системи за осматрање и рано упозоравање, процене, превенција,
припремљеност, хитно реаговање и обнова.
28. Наставак Светске конференције о смањењу катастрофа ће, у зависности од случаја,
бити саставни и координисани део наставка других главних конференција из области од
значаја за смањење ризика од катастрофа. Притом ће посебно бити речи о напретку
постигнутом на плану смањења ризика од катастрофа, узимајући у обзир договорене
развојне циљеве, укључујући и циљеве из Миленијумске декларације.
29. Спровођење овог Оквира за деловање за период 2005-2015. биће адекватно преиспитано.
Б. Државе
30. Све државе треба да настоје да изврше следеће задатке на националном и локалном
нивоу, са јаким осећајем одговорности и у сарадњи са цивилним друштвом и другим
актерима, у границама својих финансијских, људских и материјалних ресурса, и узимаНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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јући у озбзир своје локалне законске захтеве и постојеће међународне инструменте везане за смањење ризика од катастрофа. Државе треба такође да активно допринесу у контексту регионалне и међународне сарадње, у складу са ставовиима 33 и 34.
(a) Припрема и објављивање националних основних процена статуса на плану смањења
ризика од катастрофа, у зависности од капацитета, потреба и политика сваке државе и, у
датом случају, размена ових информација са одговарајућим регионалним и међународним органима;
(б) Одређивање одговарајућег механизма националне координације за спровођење и
наставак овог Оквира за деловање, и достава информација секретаријату Међународне
стратегије за смањење катастрофа;
(в) Објављивање и периодично ажурирање резимеа националних програма за смањење
ризика од катастрофа везаних за овај Оквир, као и програма међународне сарадње;
(г) Развој процедура за праћење националног напретка у односу на овај Оквир, што би
укључило системе за анализу трошкова-користи и стално праћење и процена осетљивости и ризика, посебно када је реч о областима изложеним хидрометеоролошким и сеизмичким опасностима, у зависности од случаја;
(д) Укључивање информација о напретку оствареном на плану смањења ризика од катастрофа у механизме извештавања о постојећим међународним и другим оквирима
који се односе на одрживи развој, у зависности од случаја;
(ђ) Разматрање и у датом случају усвајање, одобравање или ратификовање релевантних
међународних правних инструмената који се односе на смањење катастрофа, а када се
ради о државама чланицама тих инструмената, предузимање мера за њихово ефикасно
спровођење;
(е) Подстицање на укључивање ризика који се везују за постојећу варијабилност климе и
будуће климатске промене у стратегије за смањење ризика од катастрофа и прилагођавање на климатске промене; обезбеђивање да се управљање ризицима који се везују за
геолошке опасности, као што су земљотреси и клизишта, узме у потпуности у обзир у
програмима смањења ризика од катастрофа.
В. Регионалне организације и институције
31. Регионалне организације које имају одређену улогу у смањењу ризика од катастрофа
су позване да преузму следеће задатке у оквиру свог мандата, приоритета и ресурса:
(a) Подстицати регионалне програме, укључујући програме техничке сарадње, развоја
капацитета, развоја методологија и стандарда за праћење и процену опасности и осетљивости, размену информација и ефикасно мобилисање ресурса, у циљу подржавања
националног и регионалног ангажовања на постизању циљева овог Оквира за деловање;
(б) Предузети и објављивати регионалне и под-регионалне основне процене статуса на
плану смањења ризика од катастрофа, у складу са утврђеним потребама и у оквиру њихових надлежности;
(в) Координисати и објављивати периодичне извештаје о праћењу напретка оствареног у
региону, о препрекама и потреби за подршком, и помагати земљама, на њихов захтев, у
припреми периодичних националних резимеа о њиховим програмима и оствареном
напретку;
(г) Основати или учврстити постојеће специјализоване регионалне центре за сарадњу, у
зависности од случаја, који се баве истраживачким радом, обуком, образовањем и
изградњом капацитета на плану смањења ризика од катастрофа;

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1644

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

(д) Подржати развој регионалних механизама и капацитета за рано упозоравање на катастрофе, посебно на цунами
Г. Међународне организације
32. Међународне организације, укључујући организације система Уједињених нација и
међународне финансијске институције, се позивају да предузму следеће активности у
оквиру њиховог мандата, приоритета и ресурса:
(a) Да се у потпуности ангажују на плану подршке и спровођења Међународне стратегије
за смањење ризика од катастрофа, и да сарађују у усвајању интегрисаних приступа
изградњи нација и заједница отпорних на катастрофе, охрабривањем јаких веза, кохерентности и укључивања елемената смањења ризика од катастрофа у хуманитарне и
области везане за одрживи развој, као што се наводи у овом Оквиру за деловање;
(б) Да учврсте укупне капацитете система Уједињених нација за помоћ земљама у развоју подложним катастрофама на плану смањења ризика од катастрофа уз помоћ одговарајућих средстава и координације и да дефинишу и спроведу одговарајуће мере редовне
процене напретка постигнутог на плану остваривања циљева и приоритета наведених у
овом Оквиру, надовезујући се на Стратегију за смањење ризика од катастрофа;
(в) Да утврде одговарајуће активности од помоћи земљама у развоју подложним катастрофама у реализацији овог Оквира за деловање; да обезбеде да одговарајуће активности буду интегрисане, у зависности од случаја, у научне, хуманитарне и развојне секторе,
политике, програме и праксе сваке организације и да се издвоје адекватна финансијска
средства за њихово спровођење;
(г) Да помогну земљама у развоју подложним катастрофама да установе националне
стратегије и акционе планове и програме за смањење ризика од катастрофа и да изграде
своје институционалне и техничке капацитете у области смањења ризика од катастрофа,
као што је утврђено на основу приоритета овог Оквира за деловање;
(д) Да интегришу активности подршке реализацији овог Оквира у одговарајуће механизме координације као што је група (агенција) Уједињених нација за развој и Међуагенцијски стални комитет за хуманитарне активности, како на националном нивоу тако
и преко система сталног координатора и преко тимова Уједињених нација у земљи. Поред тога, да уврсте питања смањења ризика од катастрофа у оквире помоћи развоју, као
што су Заједничке процене на нивоу земље, Оквир помоћи развоју Уједињених нација и
стратегије смањења сиромаштва;
(ђ) У блиској сарадњи са постојећим мрежама и платформама, да сарађују у циљу подршке доследном прикупљању података и прогнозирању о природним опасностима, осетљивостима и ризицима, као и последицама катастрофа на свим нивоима и у целом свету.
Ове инцијативе подразумевају развој стандарда, одржавање база података, развој показатеља и индекса, подршку системима раног упозоравања, пуну и отворену размену података и употребу теренских и даљинских осматрања;
(е) Да подржавају државе пружајући им одговарајућу, правовремену, и доброкоординирану међународну помоћ, на захтев угрожених земаља и у складу са усвојеним
водећим принципима за пружање помоћи у ванредним ситуацијама и аранжманима
координације20. Да пружају помоћ на плану смањења ризика и осетљивости, побољшања капацитета и обезбеђења ефикасних аранжмана међународне сарадње помоћи у активностима претраживања у градовима и спашавања. Да обезбеде да се на националном
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и локалном нивоу направе аранжмани за брзу међународну реакцију која ће допрети до
угрожених области и да се учврсте одговарајуће везе са
активностима обнове и смањења ризика;
(ж) Да јачају међународне механизме у циљу подршке државама погођеним катастрофама у фази транзиције и пута ка одрживој, физичкој, социјалној и економској обнови и
смањењу будућих ризика. У ове механизме спада подршка активностима смањења ризика у фазама обнове и рехабилитације након катастрофе и размена случајева добре праксе, знања и техничке подршке са одговарајућим земљама, стручњацима и организацијама Уједињених нација;
(з) Да учврсте и прилагоде постојећи програм обуке за међу-ресорно управљање катастрофама, међуресорну стратешку визију и оквир за управљање ризицима од катастрофа
који обухвата смањење ризика, припремљеност, хитно реаговање и обнову.
Д. Међународна стратегија за смањење катастрофа
33. Од партнера у Међународној стратегији за смањење сиромаштва, а посебно Међуресорне радне групе за смањење катастрофа и њених чланова, у сарадњи са одговарајућим националним, регионалним, међународним и органима Уједињених нација и уз
подршку међу-ресорног секретаријата за Међународну стратегију за смањење сиромаштва, захтева се да помогну у спровођењу овог Оквира за деловање, на следећи начин,
сходно одлукама донесеним по завршетку процеса праћења спровођења актуелних механизама и институционалних аранжмана:
(a) Да ураде матрицу улога и иницијатива које подржавају овај Оквир за деловање, укључујући и индивидуалне чланове Радне групе и друге међународне партнере;
(б) Да допринесу координацији ефикасних и интегрисаних активности са организацијама система Уједињених нација и координацији са другим релевантним међународним и
регионалним структурама, у складу са њиховим мандатима, да подржавају спровођење
овог Оквира за деловање, да утврде где су празнине у спровођењу и олакшају консултативне процесе ради израде смерница и политичких средстава за сваку приоритетну
област, са релеватним националним, регионалним и међународним стручњацима;
(в) Да се консултују са релевантним агенцијама и организацијама Уједињених нација,
регионалним и мултилатералним организацијама, и техничким и научним институцијама, као и са заинтересованим државама и цивилним друштвом, у циљу развоја
општих, реалистичних и мерљивих показатеља, имајући на уму расположиве ресурсе
појединих држава. Ови показатељи би могли да буду од помоћи државама у процени
напретка оствареног на реализацији Оквира за деловање. Показатељи треба да буду у
складу са међународно договореним развојним циљевима, укључујући и циљеве Миленијумске декларације; када прва фаза буде завршена, државе се подстичу да развију или
разраде показатеље на националном нивоу, који би одражавали њихове националне
приоритете у области смањења ризика од катастрофа, надовезујући се на опште показатеље.
(г) Да пруже подршку националним платформама за смањење катастрофа, између осталог, јасним формулисањем њихове улоге и додатих вредности, те да обезбеде регионалну координацију; да подржавају различите потребе и приоритете залагања за ова питања и одговарајућу политику, наведене у овом Оквиру, уз помоћ координисаних регио-
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налних објеката за смањење катастрофа, надовезујући се на регионалне прогаме и саветнике за едукацију;
(д) Да буду у координацији са секретаријатом Комисије за одрживи развој како би се
одговарајућа партнерства која доприносе реализацији овог Оквира забележила у бази
података партнерстава у области одрживог развоја;
(ђ) Да подстичу на размену, прикупљање, анализу, резимирање и дистрибуцију случајева најбоље праксе, научених лекција, расположивих технологија и програма, како би у
својству међународних центара за информисање допринели смањењу ризика од катастрофа; да одржавају универзалну платформу за информисање о смањењу ризика од катастрофа и „мрежни“ регистар односно портфељ програма и иницијатива смањења ризика од катастрофа које спроводе државе путем регионалних и међународних партнерстава;
(е) Да припреме периодичне извештаје о напретку оствареном на остваривању циљева и
приоритета овог Оквира, у контексту процеса интегрисане и координисане реализације
конференција и
самита Уједињених нација, у оквиру
мандатадобијених од
Генералне скупштине, и да доставе извештаје и резимее Скупштини и другим органима
Уједињених нација, на захтев или према потреби, на основу информације од националних платформи, регионалних и међународних организација и других актера, укључујући
и информације о наставку активности спровођења препорука Друге међународне конференције о раном упозоравању (2003) 25.
Ђ. Мобилисање ресурса
34. Државе, у границама својих финансијских могућности, као и регионалне и међународне организације, преко одговарајућих мултилатералних, регионалних и билатералних механизама координације, треба да предузму следеће задатке како би мобилисале
неопходне ресурсе ради подршке спровођењу овог Оквира за деловање:
(a) Да мобилишу одговарајуће ресурсе и капацитете одговарајућих националних, регионалних и међународних тела, укључујући систем Уједињених нација;
(б) Да обезбеде и подрже, путем билатералних и мултилатералних канала, спровођење
овог Оквира за деловање у земљама у развоју подложним катастрофама, између осталог
пружањем финансијске и техничке помоћи, решавањем питања одрживости дуга,
трансфера технологије под обострано прихватљивим условима, и путем јавнихприватних партнерстава и подстицања сарадње североистока и југоистока;
(в) Да на одговарајући начин укључе мере смањења ризика од катастрофа у мултилатералне и билатералне програме помоћи развоју, укључујући и програме везане за смањење сиромаштва, управљање природним ресурсима, урбани развој и прилагођавање климатским променама;
(г) Да пруже адекватан добровољни финансијски допринос Тематском фонду Уједињених нација за смањење катастрофа, у настојању да се обезбеди адекватна подршка за
наставак активности овог Оквира за деловање. Да се преиспита тренутна употреба и перспектива ширења овог фонда, како би се између осталог помогло земљама у развоју
подложним катастрофама да формулишу националне стратегије за смањење ризика од
катастрофа.
(д) Да развијају партнерства у циљу спровођења шема којима се шири спектар ризика,
смањују премије осигурања, шири дијапазон осигурања и тиме повећавају финансије за
реконструкцију и рехабилитацију у периоду после катастрофе, између осталог путем

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1647

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

јавних и приватних партнерстава, у зависности од случаја. Да развијају окружење које
охрабрује културу осигурања у земљама у развоју, у зависности од случаја.
Анекс
Мултилатерални развој догађаја на плану смањења ризика од катастрофа Следећи мулти-латерални оквири и декларације су од значаја за овај документ: Међународни састанак за прађење спровођења акционог програма за одрживи развој малих острвских земаља у развоју, одржан на Маурицијусу у јануару 2005, позвао је на веће залагање на
плану смањења осетљивости малих острвских земаља у развоју због њихових ограничених капацитета за хитно реаговање на и обнову након катастрофа. Агенда за хуманитарну акцију, усвојена на Међународној конференцији Црвеног крста и Црвеног полумесеца
у децембру 2003. садржи циљ и активности на плану „смањења ризика и последица катастрофа и побољшања механизама припреме и хитног реаговања“. Јоханесбуршки
план имплементације донесен на Светском самиту о одрживом развоју, одржан 2002, у
ставу 37 захтева деловање у оквиру: „Интегрисаног, инклузивног приступа заснованог на
вишеструким опасностима којим ће се решавати питања осетљивости, ризика, процене и
управљања катастрофама, укључујући превенцију, ублажавање, припрему, хитно реаговање и обнову, који је суштински елеменат за безбеднији свет у 21. веку“, а који подржава
Међународну стратегију за смањење катастрофа. Тема „осетљивост, смањење ризика и
управљање катастрофама“ је уврштена у вишегодишњи програм рада Комисије за одрживи развој за период 2014-2015, и појављује се као вишеструко значајно питање током
читавог овог програма.
Трећи акциони програм за најмање развијене земље, усвојен 2001, захтева од развојних
партнера да се ангажују обраћајући посебну пажњу на ове земље у обимним програмима
и институционалним аранжманима за спровођење Међународне стратегије за смањење
сиромаштва.
У Миленијумској декларацији30 из септембра 2000, утврђени су кључни циљеви „заштите осетљивих“ и „заштите нашег заједничког окружења“, којима се намерава „интензивирати сарадња у циљу смањења броја и последица природних и катастрофа проузрокованих људским фактором“. Свеобухватни преглед спровођења напретка оствареног на
испуњавању свих обавеза садржаних у Миленијумској декларацији Уједињених нација
биће одржан у јулу 2005.
Економски и социјални комитет и Генерална скупштина усвојили су Међународну стратегију за смањење катастрофа 2000. 32 као један међу-ресорни оквир и механизам (међу-ресорна радна група за смањење катастрофа и међу-ресорни секретаријат) који ће
служити за контакт и координацију у оквиру система Уједињених нација, са мандатом да
промовише информисање и ангажовање јавности, да шири мреже и партнерства и да
повећава знање о узроцима катастрофа и опцијама смањења катастрофа, надовезујући се
на Јокохама стратегију и Акциони план и настављајући рад у оквиру Међународне декаде за смањење природних катастрофа. Јоханесбуршки план имплементације донесен на
Светском самиту о одрживом развоју одржаном 2002, затражио је од Међу-владиног
панела за промену климе да „п обољша технике и методологије за процену дејства климатских промена, и да подстиче на сталну процену ових негативних утицаја... “. Поред
тога, Генерална скупштина34 је подстакла Конференцију Страна Оквирне Конвенције
Уједињених нација за промену климе35 и стране њеног Кјото Протокола36 (који је стуНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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пио на снагу у фебруару 2005) да се и даље баве неповољним утицајима климатских
промена, нарочито у земљама у развоју које су посебно осетљиве. Генерална скупштина
Уједињених нација37 такође је подстакла Међу-владин панел за промену климе да и
даље процењује неповољне утицаје климатских промена на друштвено-економски и
систем смањења природних катастрофа у земљама у развоју.
Тамперска конвенција о пружању телекомуникацијских ресурса за операције ублажавања катастрофа и помоћи из 1998. ступила је на снагу 8. јануара 2005. Стратегија из Јокохаме за безбеднији свет: Смернице за превенцију природних катастрофа, припремљеност и ублажавање и припадајући Акциони план38 (1994), усвојена је на Светској конференцији о смањењу природних катасрофа, и надовезује се на средњерочни преглед спровођења Међународне декаде за смањење природних катастрофа. Конвенција Уједињених нација за борбу против дезертификације у земљама које су угрожене озбиљним сушама и/или дезертификацијом, нарочито земљама Африке39 усвојена је 1994. а ступила
је на снагу 1996. Конвенција Уједињених нација о биолошком диверзитету40 усвојена је
1992, а ступила на снагу 1993. Генерална скупштина41 (1991) је затражила да се побољша
координација пружања хуманитарне и помоћи у ванредним ситуацијама у оквиру Уједињених нација. Она је подсетила на Међународни оквир за деловање Међународне декаде за смањење катастрофа (резолуција 44/236, 1989), и изнела водеће принципе о хуманитарној помоћи, припремљености, превенцији и о континуитету који почиње од
хитног реаговања до рехабилитације и развоја.
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3. Eвропска стратегија за подршку смањењу ризика од катастрофа у
земљама у развоју
{SEC(2009) 217}, {SEC(2009) 218}, {SEC(2009) 220}
1. УВОД
Катастрофе подривају развој и угрожавају постизање Миленијских развојних циљева
(МДГ). Бројни су докази да смањење ризика од катастрофа (DRR) има велики позитиван
однос између коштања и користи. УН-ова Међународна стратегија за смањење ризика од
катастрофа (ИСДР) дефинише DRR као: "Акције које се предузимају на смањењу ризика
од катастрофа и утицаја природних опасности, кроз систематичне напоре да се анализирају разлози катастрофа и њима управља, укључујући избегавање опасности, редуковање
друштвене и економске рањивости од опасности и побољшање припремљености на нежељена дешавања".
ЕУ јесте највећи светски донатор помоћи, али јој недостаје стратешки оквир за усмеравање DRR помоћи земљама у развоју. Ова Комуникација предлаже ЕУ стратегију за
пружање подршке DRR-у у земљама у развоју, како кроз развојну сарадњу, тако и кроз
хуманитарну помоћ, а у циљу подржавања Оквира за акцију из Хyогоа 2005.12 и постизања МДГ-а.
Заснивајући се на Члану 180 Уговора о оснивању Европске Заједнице, ова Стратегија
чини једну половину пакета који покрива аспекте DRR-а унутар 13 и изван ЕУ, а такође се
обраћа и одговарајућим везама између ове две димензије. Она допуњава и подржава
постојеће ЕУ иницијативе у вези климатских промена.
2. АРГУМЕНТАЦИЈА
2. 1. Катастрофе су у порасту – земље у развоју су највише погођене
У протеклих 30 година катастрофе су у порасту, како учесталошћу, тако и интензитетом.
Укупан број бележи раст са 73 у 1975. години, на око 440 у 2007. години. Број климатских
катастрофа готово се утростручио: од 1280 између 1978. и 1987. године, порастао је на
3435 између 1998. и 2007. године. 14
Катастрофе најжешће погађају земље у развоју, јер су оне најрањивије и имају слабе капацитете да би се носиле с њима. На пример, земљотрес од 6,6 степени који је 2003. године погодио Иран усмртио је 40. 000 људи. Насупрот овоме, земљотрес од 6,5 степени
који је погодио централну Калифорнију четири дана раније, однио је 2 живота, а повређено је било 40 људи. 15 Катастрофе такође преусмеравају велике националне ресурсе са
развоја на помоћ, обнову и реконструкцију, остављајући сиромашне без ресурса потреУсвојено на Светској конференцији о смањењу катастрофа.
Комуникација Комисије о приступу Заједнице према природним и човјеком изазваним
катастрофама.
14 Колаборацијски центар за истраживања о епидемиологији катастрофа.
15 DFID (2006): Смањење ризика од катастрофа
12
13
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бних да би се избавили из сиромаштва. Процењује се да је цунами у Ацеху у Индонезији
2003. године повећао проценат људи који живе испод црте сиромаштва са 30% на 50%. 16
Поред овога, у земљама у развоју становништво је увелико зависно од здравих животиња
и биљака (усева), тако да катастрофе узроковане биолошким опасностима могу имати
врло негативне утицаје на сигурност хране, а тиме изазвати нове катастрофе. У погледу
биолошких опасности треба имати на уму да најезде болести или штеточина, уколико им
се адекватно не супротстави, лако могу постати ендемијске и тиме увелико утицати на
''економски'' статус државе или региона, односно на средњорочне и дугорочне економске перспективе.
Међувладин панел о климатским промјенама (ИПЦЦ) установио је да су се неке
екстремне временске појаве промениле у учесталости и/или у интензитету. 17 Ове промене већ доприносе повећању броја и интензитета катастрофа, чинећи потребу за ефикасним DRR-ом још већом и хитнијом.
2. 2. Инвестирање у DRR се исплати
Катастрофе се могу избећи. Постоје начини да се смање ризици и ограниче утицаји катастрофа, на пример путем обраћања суштинским узроцима људске рањивости и јачањем њихове способности да се носе с катастрофом.
DRR се састоји од припремљености, ублажавања последица и превенције. DRR има за
циљ да ојача отпорност на катастрофе и заснива се на знању о управљању ризицима,
изградњи капацитета, те коришћењу информацијске и комуникацијске технологије и
средстава посматрања планете.
Приче о DRR успеху
Ураган Мичелле из 2001. године, категорије 4, био је најснажнији ураган који је погодио Кубу у посљедњих 50 година. Захваљујући кубанском ефикасном систему раног
упозоравања и плану припремљености на ураган, евакуисано је 700. 000 људи, од којих је за 270. 000 био осигуран привремени смештај и основне потребе на дужи период.
Око 777. 000 животиња било је премештено у сигурна подручја. Ураган је имао велике
економске последице, али је забележено само 5 смртних случајева и 12 повређених. 18
1998. године цунами је погодио северозападну обалу Папуа Нове Гвинеје односећи 2200
живота. Захваљујући DRR напорима уложеним од стране Азијског центра за смањење катастрофа, након ове катастрофе, цунами је 2000. године разорио хиљаде кућа,
али није однео ниједан људски живот. 19Ефикасан DRR може смањити губитке људских
живота и имовине. Проведене студије показују да је добит од сваког долара уложеног у
DRR била два до четири долара, у смислу спреченог или смањеног утицаја катастрофе. 20

Ibidem.
IPCC (2007): Четврти извештај о процени.
18 ICDR (2004): Живети са ризиком: Глобални преглед иницијатива за смањење катастрофа.
19 АДРЦ (2001).
16
17

20

DFID (2006): Смањење ризика од катастрофа
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2. 3. Међународни DRR напори
У скорије време фокус се, са (углавном) реакција на катастрофе, преселио на имплементацију свеобухватних DRR приступа. 2005. године 168 влада је усвојило Хyого оквир за
акцију 2005-2015: Изградња отпорности народа и заједница на катастрофе, а Комисија 21 у потпуности подржава његову имплементацију. Садашњи изазов је претворити
ово у ефикасну акцију на глобалном, регионалном и националном нивоу. Већина земаља у развоју улаже значајне напоре у имплементацији, али су спутане недостатком финансијских средстава и капацитета. 22 Друга Глобална платформа за DRR, планирана за
јуни 2009. године, намерава учинити Хyого покрет трајним и направити напредак. Евидентна је растућа међународна свест, што потврђују и иницијативе као што је Глобална
установа Светске банке за смањење катастрофа и обнову (ГФDRR).
Преговори под окриљем УН-ове Оквирне конвенције о климатским промјенама
(УНФЦЦЦ), а посебно Акцијски план са Балија, усвојен 2007. године, такође су идентификовали DRR као начин прилагођавања на климатске промјене, у смислу смањење
њиховог утицаја, те као прилог дугорочним напорима за ублажавање климатских промјена. 23
2. 4.

Основе за акцију ЕУ-а на DRR

Европски консензус о развоју из 2005. године и Европски консензус о хуманитарној помоћи из 2007. године обавезују ЕУ на подржавање DRR политике и акција. Закључци
Већа о јачању капацитета Уније за реаговање на катастрофе, из 2008. године, позивају
Комисију да презентује предлог ЕУ стратегије за DRR у земљама у развоју. Европски
парламент такође је више пута позивао на стварање робуснијих DRR политика и повећање финансијских средстава.
Већина држава чланица ЕУ и Комисија редовно подржавају напоре на DRR-у у свим регионима земаља у развоју, а постоје и добри примери ЕУ координације, на пример у
Бангладешу где ће ''Свеобухватни програм управљања катострафама 2010-2014'' бити
подржан заједнички од стране ЕЦ-а и ДФИД-а. Међутим, и поред овога, садашње активности ЕУ-а нису стратешке, јер углавном следе приступ ад-хоц пројектима/програмима
и често су некоординиране и неадекватне. На пример: за 10 година интервенисања у
припремљеност на катастрофе, посебно кроз своје ДИПЕЦХО програме у шест светских
региона који су подложни катастрофама, Комисија се уверила у врло мали број примера
званичне сарадње са државама чланицама. Изгледа да ефикасност ЕУ акције ометају
следећи фактори:
Недостатак политика и стратешких оквира за DRR. Иако Оквир из Хyогоа осигурава
хармонизовано упутство за DRR, оно није потпуно спремно за кориштење у сврхе развојне сарадње. На пример, регионални контекст једва да је споменут у смислу регионалне акције на стварању јаких економија и компаративних предности. До сада су само Ве21

Само владе су могле усвојити Хyого оквир – то је једини разлог због којег га Комисија није
усвојила.
22 ИСДР: Глобални преглед 2007.
23 UNFCCC (2007), Акцијски план са Балија, Одлука1/ЦП. 13
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лика Британија и Шведска (СИДА) развиле специфичне DRR политике/стратегије, а
остале државе чланице тек планирају да ураде исто. У стварности, 10-ак држава чланица
и Комисија тренутно јачају индивидуалну подршку DRR-у. Ово ће неповратно водити
већој фрагментацији и дуплирању напора, уколико не буде постојала ЕУ стратегија која
ће усмјеравати сличне напоре.
Недостатак заједничког става. ЕУ тренутно нема заједнички став о DRR-у, а и сама
разматрања о DRR-у су потпуно различита. DRR треба да буде дио политичког дијалога
између ЕУ-а и земаља у развоју, а било би најефикасније када би порука ЕУ-а била конзистентна и координирана. На пример, био је очигледан недостатак нарочитог и координираног присуства ЕУ-а на Првој глобалној платформи о смањењу катастрофа 2007.
године. УНФЦЦЦ је још један форум на којем би био од помоћи координиран став ЕУ о
DRR-у.
Ограничен напредак у интеграцији DRR-а. Имајући у виду ризик који катастрофе представљају за развој, потребно је да DRR буде боље интегриран у развојну сарадњу ЕУ-а.
Настојања у овом правцу присутна су у неколико држава чланица и Комисији, али досадашњи напредак је неизвестан и ограничен и треба га побољшати. 24
Ограничена веза између DRR-а и климатских промена. DRR је неизоставан део успешног прилагођавања на климатске промјене, а ефикасан DRR треба више узимати у обзир
промене ризика повезаних са климатским промјенама. У пракси, међутим, нису систематично идентификоване нити су капитализоване користи и синергије повезивања
DRR-а и прилагођавања.
Све што је горе наведено сугерише да би ЕУ стратегија подршке DRR-у у земљама у развоју дала ЕУ-у стратешко усмерење које јој сада недостаје, а истовремено би објединила
све постојеће напоре ЕУ-а на DRR-у, омогућавајући да се користи и синергије употребљавају на кохерентнији и координиранији начин, укључујући оне који се односе на кохерентност политика, недуплирање напора, исплативост, ефикасност и размену најбољих
искустава.
3. ПРЕМА ЕУ СТРАТЕГИЈИ ЗА
ПОДРЖАВАЊЕ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ
Предложена стратегија изграђена је на стратешком раду Европске комисије 25 и држава
чланица ЕУ и на лекцијама наученим о DRR-у у свим регионима земаља у развоју. Приоритетна подручја за интервенцију (види доле) у потпуности су у складу са Оквиром из
Хyогоа, а главни циљ стратегије, стратешки циљеви и имплементација приоритета посеTearfund (2007): Институционални донаторски прогрес на уврштавању ДРР-а.
Комуникација Комисије о јачању капацитета Уније за реакцију на катастрофе
(ЦОМ(2008)130);
Изградња Алијансе за глобалне климатске промене између Европске уније и сиромашних
земаља у развоју најрањивијих на климатске промјене (ЦОМ(2007)540); Јачање реакције ЕУ
на катастрофе и кризе у трећим земљама (ЦОМ(2005)153); Заједнички документ Високог
представника и Комисије о клими и међународној сигурности (С113/08); и Радни документ
особља Комисије о припремљености на катастрофе и превенцији (2003).
24

25
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бно рефлектују контекст постојећег партнерства и сарадње између ЕУ-а и земаља у развоју, укључујући сарадњу на регионалном нивоу.
3. 1. Циљеви
Главни циљ је допринети одрживом развоју и искорењивању сиромаштва кроз смањење
терета катастрофа за сиромашне и најрањивије државе и групе становништва, средствима побољшаног DRR-а.
Да би достигла свој главни циљ, ЕУ ће подржати сљедеће стратешке циљеве:
(1) подршка земљама у развоју у ефикасном интегрисању DRR питања у њихове развојне
политике и планове;
(2) подршка друштвима и земљама у развоју у ефикаснијем смањењу ризика од катастрофа, путем циљаних акција на превенцији и ублажавању катастрофа, те на припремљености на катастрофе;
(3) ефикасније интегрисање DRR питања у ЕУ-ове политике и програме развоја, хуманитарне помоћи и реакција на кризе (ово покрива реакције на катастрофе и обнову).
3. 2. Географска покривеност, обим и приступ
Све земље у развоју 26 и Прекоморске државе и територије (ОЦТ) обухваћене су овом
стратегијом, а посебна пажња посветиће се регионима изложеним катастрофама, најнеразвијенијим и врло рањивим државама и локалитетима, као и најрањивијим групама.
27 Сарадња по питањима DRR-а са најудаљенијим регионима такође ће се проширити.
Овде су обухваћене катастрофе које које су узроковане природним 28 и технолошким опасностима. Међутим, различите врсте опасности могу бити у интеракцији која резултује
домино ефектом – нпр. деградација околине повећава утицај поплава и доноси епидемије. Као прикладан, требао би се усвојити тзв. мулти-хазард приступ, јер управо такав
приступ може повећати отпорност на друге врсте катастрофа. Иако ће ставити до знања
да катастрофе могу погоршати постојеће тензије и нестабилност, стратегија се неће односити на катастрофе које изазива човек, као што су сукоб и рат. 29
Разматрања ће се односити на: споро и брзо наступајуће катастрофе; катастрофе огромних размера, као и локализоване, али често понављане катастрофе као што су одрони,
изненадне поплаве, пожари, олује, избијање болести људи и животиња, те појава биљних штеточина – стално имајући на уму да различите катастрофе могу захтевати различите приступе.
Стратегијом се комбинује подршка за интеграцију DRR-а у спољашње акције ЕУ-а и у
стратегије земаља у развоју са циљаном DRR акцијом, што успешно допуњава интегра26
27

OECD/DAC-ов списак приматеља ОDA-е.

Ово ће се детаљно идентификовати кроз анализу ризика на одговарајућим нивоима и установљене рањивости и специфичне потребе.
28 Биолошке, геофизичке, или хидрометеоролошке.
29 У оваквим ситуацијама важно је повезивање ДРР-а са напорима за превенцију криза и реаговање.
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цијска настојања, уз велики тренутни ефект. За пример може послужити кључно улагање у DRR са добрим потенцијалом за понављање, као што су специфични регионални
програми или регионални системи раног упозоравања. Регионална димензија је круцијална, јер катастрофе се не заустављају на границама. ЕУ ће искористити своје присуство
и искуство на регионалном нивоу, како би подржала акцију која је ефикаснија ако се
предузме на регионалном нивоу, у складу са принципима компаративне предности и
нивоа одговорности.
4. ПОДРУЧЈА КОЈА СУ ПРИОРИТЕТНА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈУ
4. 1. Осигурати да DRR буде национални и локални приоритет са јаким институционалним основама за имплементацију
Политичка посвећеност је кључна за напредак у DRR проблематици на свим нивоима.
ЕУ ће подржати земље у развоју преузимајући водећу улогу у DRR-у и имплементацији
Оквира из Хyогоа, а заузимаће се за DRR појачавајући његову уочљивост и демонстрирајући користи од њега. Имплементација Хyогоа укључује и подршку бољој интеграцији
DRR-а у: (а) политике и планове развоја и хуманитарне помоћи; (б) реакције на кризе,
где се разматрају реакције на катастрофе и обнова; и (ц) стратегије прилагођавања на
климатске промјене. Потребно је учинити доступним ресурсе који би ово подржали: у
Комисији, у државама чланицама ЕУ-а и у земљама у развоју. Поред наведеног, за ефикасан DRR потребна је јака институционална основа која се може осигурати путем:
изградње капацитета; доброг управљања; промоције одговарајућих политика и легислативе; омогућавања информисања; и ефикасних координацијских механизама. У националним платформама требао би се озваничити дијалог свих актера, који треба осигурати
смернице политика и координирати активности. Такође, важно је ојачати капацитет
међународног система који делује у сврху међународне посвећености и координира донаторску реакцију ЕУ-а, како би се максимизирала ефикасност помоћи.
ЕУ ће:
►Промовисати уврштавање DRR-а у дневни ред политичких састанака на високом нивоу и постајање DRR-а саставним дијелом редовног политичког дијалога са земљама у
развоју
►Подржати интеграцију DRR-а у развојне планове и програме земаља у развоју, укључујући релевантне ресорне планове, стратегије прилагођавања на климатске промјене и
осталу проблематику
►Више интегрисати DRR у ЕУ политике и у стратегије, програме и пројекте подршке
►Подржати развој и имплементацију националних политика за DRR, те правних и
институционалних оквира за DRR, укључујући националне и регионалне платформе
►Осигурати што бољу координацију подршке за DRR у земљама у развоју, како би се
помогло у имплементацији ове стратегије
►Подржати УН/ИСДР као координацијско тијело за имплементацију Оквира из Хyогоа
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4. 2. Идентификовати, проценити и надзирати ризике од катастрофа – и побољшати
рано упозоравање
Боље познавање опасности, посебно у контексту јачања климатске различитости и рањивости или у контексту великог пораста трговине живим животињама и животињским
производима, омогућава државама и заједницама боље разумијевање, прихватање и
минимизирање ризика од катастрофа и требало би се уградити у креирање политика.
Садашње аналитичке празнине указују на потребу за: бољим прикупљањем података и
јачим капацитетима за анализу ризика; промоцијом интегриране процјене рањивости и
капацитета; унапређењем станица за надзор над подацима и поузданијим капацитетима
раног упозоравања (ЕW); и промоцијом заједничке процјене штета и потреба након катастрофа (ПДНА) 30 - у циљу развоја DRR стратегија и мера прикладних за јединствене
околности у којима се налазе људи изложени ризику – и у циљу јачања отпорности. У
овом процесу, од виталне важности биће изградња капацитета и инструмената који ће
осигурати да рано упозорење стигне ''до задњег километра'' и буде од користи заједницама и људима који су најизложенији ризику.
Проширење истраживачких и статистичких капацитета, као и јавно објављивање резултата везаних за DRR кључни су за попуњавање ових празнина. ЕУ поседује значајне
истраживачке капацитете, укључујући ''Седми оквирни програм за истраживање'' и Заједнички истраживачки центар. Они подржавају алате као што је ''Коперникус'', који би
требао допринијети властитим напорима земаља у развоју и комплементирати их. ЕУ ће
осигурати да се одговарајуће везе настале иницијативама за консолидацију знања искористе у контексту ''Комуникација са заједницом'' приступа превенцији природних или
човјеком узрокованих катастрофа.
ЕУ ће:
►Подржати проширење истраживачких (научних, технолошких и друштвеноекономских) и статистичких капацитета у земљама у развоју
►Промовисати успоставу националне процене ''мулти-хазард'' ризика и размену знања
и информација о ризику
►Промовисати заједнички ПДНА са Светском банком и УН-ом као подршку националним проценама, у циљу унапређења отпорности држава на кризе
►Подржати учешће у процењивању ризика за заједницу и повезивање те процене са
националном и регионалном проценом
►Промовисати размену најбоље праксе, идеја и искустава између земаља у развоју међусобно и између земаља у развоју и развијених земаља
►Подржати развој или јачање система раног упозоравања, укључујући ЕW орјентисан
ка људима и изградњу одговарајућих капацитета

30

UN/WB/EC заједничка Платформа за акцију за "Пост-кризне процене и планирање обнове"
у пост-катастрофалним (ПДНА) сценаријима.
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4. 3. Коришћење знања, иновација и едукације у изградњи културе сигурности и отпорности на свим нивоима
Катастрофе се могу у знатној мери смањити ако су људи добро информисани о ризицима
с којима се могу суочити и мерама које могу предузети да смање рањивост и да се боље
припреме.
Свесност јавности о DRR-у може се повећати пружањем информација о ризицима од
катастрофа релевантним властима и локалном становништву, како би се људи оспособили да се заштите и своја животна средства учине отпорнијим на катастрофе. Медији
могу одиграти важну улогу у овоме. Такође, и деца се могу учинити свесном о DRR-у тако што ће се материјали о DRR-у укључити у званичне, незваничне и неформалне едукативне активности и тако што ће се осигурати једноставан приступ информацијама о ризику од катастрофа и средствима заштите.
Подршка имплементацији тржишно заснованих механизама осигурања такође може
бити средство за јачање свесности јавности о ризицима од катастрофа и требала би дати
подстицај понашању које смањује ризик.
ЕУ ће:
►Подржати кампање и програме за подизање свесности
►Подржати укључивање DRR-а у образовање и обуку
►Помоћи да информације о DRR-у постану лакше доступне, посебно људима у подручјима високог ризика
►Подржати развој или јачање програма за управљање ризицима од катастрофа, који су
орјентисани ка заједници, а укључују корићење тржишно заснованих механизама осигуравања
4. 4. Смањење скривених фактора ризика
Рањивост на опасности повећана је због низа фактора, нпр.: сиромаштва, лошег планирања коришћења земљишта и несигурног насељавања, брзог прираштаја становништва
и урбанизације, повећане густине насељености, лоших власти, недостатка мрежа социјалног и финансијског осигурања, слабе здравствене и инвалидске заштите, лошег
управљања природним ресурсима, уништавања околине, полне неравноправности, несигурности хране, јачања климатских промена и чињенице да данас више људи живи у
катастрофама изложеним подручјима.
ЕУ ће подржати повезивање DRR-а са овом различитом проблематиком у намери да
своју целокупну подршку учини кохерентнијом и отпорнијом на катастрофе, уз коришћење могућих синергија. Конкретно, ЕУ ће осигурати да се оствари одговарајуће повезивање између природних ресурса и програма заштите околине, укључујући иницијативе као што су ГЦЦА – заједнички Документ ЕЦ-СЕЦ-а о климатским променама и
међународној сигурности 31 и ЕУ-ов Акцијски план о клими и развоју32. Повезивање

31
32

(С113/08)
Документ Већа 15164/04.
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DRR-а и прилагођавања на климатске промене може имати многе користи у смислу недуплирања напора и институција.
ЕУ ће:
►Подржати интеграцију DRR-а у питања која садржавају скривени фактор ризика од
катастрофа
►Тражити начине да експлицитније и хармоничније повеже циљеве DRR-а и прилагођавања
►Подржати интегрисане програме и пројекте који се обраћају DRR-у и питањима која су
идентификована као комплексна (састоје се од више фактора ризика, нпр. DRR / прилагођавање на климу / сигурност хране)
►Истражити како би се могло мобилизовати иновативно финансирање у корист DRR-а
и прилагођавања
4. 5. Јачање припремљености на катастрофе у циљу ефикасне реакције на свим нивоима
Припремљеност може укључивати разноврсне активности, нпр.: планирање контингената, складиштење залиха опреме и намирница, аранжмани са хитним службама, комуникације, аранжмани за управљање и координирање информацијама, изградња капацитета и институција у заједницима под ризиком, обука особља, обука и вежбе у заједницама, и јавно образовање.
Активности на припремљености природно су повезане са активностима реакције и
обнове. У том смислу оне представљају добру прилику да се осигура кохерентност између активности управљања катастрофама (за које су често одговорне организације цивилне заштите) и да се осигура кохерентност и комплементарност између сектора хуманитарне помоћи и развоја (нпр. путем развоја или проширења националних капацитета за
израду процене штета и потреба након катастрофе, као и за припрему планова обнове и
реконструкције из перспективе DRR-а).
Ефикасни планови припремљености и организација такође помажу у суочавању са катастрофама малог и средњем обима, које се често понављају у многим заједницама.
Подршка за оспособљавање заједница да саме себи помогну у случају катастрофе и финансијска припремљеност у смислу способности апсорбирања ефеката катастрофе без
стварања нежељених макро-економских или буџетских проблема, су витални за одрживо смањење сиромаштва. Владе би могле осигурати стимулације/подршку за промовисање одговорног корпоративног понашања и партнерство јавног и приватног сектора,
што је посебно важно за развој (могућих) механизама осигурања од катастрофе.
ЕУ ће:
►Подржати програме припремљености који су орентисани ка заједници
►Подржати развој планова за припремљеност и планова за непредвиђене околности,
који се заснивају на најновијим проценама ризика
►Промовисати интеграцију DRR-а у процесе обнове и реакција на катастрофе
►Промовисати механизме поделе и трансфера ризика
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5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
5. 1. Приоритети имплементације
ЕУ ће подржати пуну имплементацију стратегије примењујући своје огромно искуство са
DRR-ом. Ипак, предлаже се брзи почетак у оним подручјима у којима ЕУ има компаративну предност, а то су:
Политички дијалог о DRR-у. ЕУ ће на постојећим форумима покренути политички дијалог са свим земљама и регионима у развоју, укључујући подршку текућим преговорима
о надолазећим климатским промјенама на УНФЦЦЦ-овом пост-2012 аранжману. ЕУ ће
такође настојати да њено присуство буде координирано на предстојећој ''Другој глобалној платформи о DRR-у'' у јуну 2009. године.
Регионални акцијски планови о DRR-у. ЕУ ће подржати развој и имплементацију DRR
акцијских планова у регионима склоним катастрофама. Ови планови би се могли делимично имплементирати проширивањем обима постојећих ЕУ-ових DRR пројеката и
програма израђених на основу стратегија и приоритета земаља у развоју. Такође, могли
би бити комплементарни и подржати иницијативе за прилагођавање, као што је ГЦЦА.
Предлог је да се започне са Акцијским планом за Карибе, како би се подржала интер
алиа имплементација Свеобухватне стратегије управљања катастрофама33. Након тога
уследили би, нпр.: Латинска Америка, југоисточна Азија, Африка и Пацифик.
Интеграција DRR-а у политике и планирање ЕУ-а и земаља у развоју и подршка за
кључна национална инвестирања у DRR. ЕУ ће интегриржсати DRR у своју развојну
сарадњу, хуманитарне реакције и обнову, у потпуности користећи најбољу интеграцијску
праксу и алате развијене од стране Комисије и држава чланица ЕУ, укључујући праксу и
алате кориштене за заштиту околине, климатске промене и службе цивилне заштите.
Комисија ће искористити наредни полугодишњи Преглед државних и регионалних
стратешких докумената као улазну тачку за потпуну интеграцију питања DRR-а у своју
развојну помоћ (где буде прикладно), за наредни програмски циклус који почиње 2012.
године.
ЕУ ће такође подржати интеграцију DRR-а у националне политике и планове земаља у
развоју, укључујући политике и стратегије релевантних сектора, а посебно документе
стратегије за смањење сиромаштва (ПРСП) израђене од стране сектора осетљивих на
катастрофе, те друге релевантне документе. ЕУ ће координирати своју подршку кључним DRR инвестицијама које су као такве већ идентификовне у националним оквирима.
5. 2. ЕУ сарадња, комплементарност и координација
ЕУ ће имплементирати стратегију у духу: Паришке декларације о ефикасности помоћи и
ЕУ Кодекса о подели рада; јачања ЕУ политике дијалога о DRR-у у земљама у развоју,
пружајући подршку националним и локалним настојањима да се премосте празнине
које постоје између DRR-а и развоја, хуманитарне помоћи и питања климатских проме33 Државе источних Кариба су међу 10 држава на свету које су најподложније катастрофама.
Један Акцијски план за Карибе требао би бити уско везан уз имплементацију ''Cariforum–EU
декларације о климатским променама и енергији'' (05/08).
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на; изградње активних механизама координације; активне промоције јаке унутардржавне и регионалне координације између донатора и влада, са посебним нагласком на ЕУ
методологије координације и хармонизације.
У своме седишту ЕУ ће координирати своје напоре са другим главним процесима,
инструментима и програмима успоставе политика34, унутар ЕУ и радећи са регионалним
и међународним организацијама, неевропским донаторима, међународним и локалним
НВО-има, Федерацијом Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Светском банком, УН-ом
и системом ИСДР-а.
У циљу унапређења политичког дијалога о DRR-у, надгледања имплементације стратегије и побољшања координације и усмеравања ЕУ подршке, Комисија ће основати ЕУ
DRR Управну групу (СГ), која ће укљућивати државе чланице Комисије и ЕУ-а. Ова СГ
ће:
У 2009. години – развити План имплементације, који ће појаснити кључне акције, одговорности, главне инструменте и секвенце имплементације приоритета датих у параграфу 5. 1. У 2011. години – извршити преглед горе наведеног, како би се кренуло наприед у
имплементацију преосталог дела Стратегије.
Промовисати успоставу DRR мрежа у државама и регионима подложним катастрофама,
ради размене информација и искустава, те промоције могућности за сарадњу и бољу
имплементацију Стратегије.
Основати форум за редовне консултације и размену информација са грађанским друштвом, НВО-има и националним и регионалним представницима.
Успоставити одговарајући оквир за мониторинг напретка и финансирања, те за оцењивање имплементације Стратегије.
5. 3. ЕУ инструменти финансирања35
ЕУ ће имплементирати стратегију користећи све инструменте финансирања који јој стоје
на располагању у контексту циља ЕУ да до 2010. године повећа стопу Службене развојне
помоћи (ОДА) на 0,56% ГНП-а 36. Неколико држава чланица ЕУ и Комисија37 у овом тренутку појачавају финансирање DRR-а унутар постојећих финансијских оквира. Иако
садашња комуникација не садржава никакве додатне финансијске импликације, а акције ће се финансирати унутар постојећег финансијског оквира за 2007. -2013. годину, она
ипак прибавља оквир који осигурава да су постојећи инструменти комплементарни и
коришћени на најефикаснији начин, укључујући боље међусобно увезивање финансирања DRR-а из развојних и хуманитарних инструмената.

Као што су ГФДР Светске банке и УНДП-ом предвођени напори на смањењу катастрофа и
прилагођавању држава на климатске промене.
35 Анекс II.
36 Циљ потврђен у Дохи 2008.
37 Обавезе из 2006. : 39,95 милиона ЕУР; из 2007. : 65,06 милиона ЕУР, из Dipechoa, Veći Rog
Afrike
34

и ЕДФ ресурси.
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Што се тиче Европске комисије, њени главни извори финансирања су Европски фонд за
развој (ЕДФ) и инструменти главног буџета ЕЦ-а38. Појединачни износи за DRR одређени су у: документима државне и регионалне стратегије за све регионе у развоју; интраАЦП програмима; програмима припремљености на сушу и ДИПЕЦХО програмима у
контексту хуманитарне помоћи; и тематским програмима за сигурност хране и заштиту
околине/природних ресурса. На примјер: предложено је да се DRR-у додијели 180 милиона ЕУР из средстава 10. ЕДФ интра-АЦП-а. 39 Комисија ће истражити могућност боље
комуникације између горе наведеног. Седми истраживачки оквирни програм (ФП7) и
Заједнички истраживачки центар Комисије такође у знатној мери подржавају истраживања и алате који се односе на опасности и катастрофе.
ЕУ ће такође истражити начине за мобилизацију иновативног финансирања, поред
постојеће ОДА-е, у корист DRR-а и прилагођавања на климатске промене. Један такав
инструмент могао би бити Глобални механизам за финансирање климатских питања,
који је недавно развијен од стране Комисије.

38

Инструменти за: а) развојну сарадњу, б) хуманитарну помоћ, в) стабилност, г) Европско
суседство и партнерство.
39 Вишегодишњи интра-АЦП програм треба да буде усвојен у фебруару 2009. године.
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4. Терминологија Међународне стратегије за смањење ризика од катастрофа
Циљ Терминологије Међународне стратегије Уједињених нација за смањење катастрофа
(енгл. UNISDR) јесте да промовише заједничко разумевање и заједничку употребу појмова у области смањења ризика од катастрофа и да помогне властима, практичарима и
јавности у њиховим напорима на смањењу ризика од катастрофа. Претходна верзија под
називом „Терминологија: Основни термини у области смањења ризика од катастрофа”
објављена је у публикацији „Живети с ризиком: глобални преглед иницијатива за смањење ризика од катастрофа” из 2004. године. Наредне године, према Хјого оквиру за
деловање за период 2005. до 2015. године, од UNISDR-a је затражено „ажурирање и дистрибуција међународне стандардне терминологије везане за смањење ризика од катастрофа, најмање на свим службеним језицима Уједињених нација, за коришћење у програмском и институционалном развоју, операцијама, истраживању, плановима и програмима обуке те информисању јавности”.
Ова верзија из 2009. године резултат је процеса UNISDR-овог тренутног прегледа стања
на овом пољу, као и консултација са широким спектром стручњака и практичара током
различитих међународних, регионалних и државних дискусија и дешавања. Дефиниција
термина се сада састоји од једне реченице. Коментари, односно напомене у пасусима које
су везане за сваки од термина нису део дефиниције већ је њихова сврха да унесу додатни
контекст, квалификације и објашњења. Треба споменути да термини нису нужно међусобно искључиви, а у неким случајевима могу имати и преклапајућа значења.
Терминологија је ревидирана како би укључила термине који су кључни за савремено
разумевање и развијајућу праксу смањења ризика од катастрофа, али искључују термине
који немају посебно значење осим уобичајеног речничког. Такође су укључени и бројни
нови концепти у настајању који нису у широкој употреби, али имају све већу стручну
релевантност. Ти појмови су означени звјездицом (*) и њихова дефиниција може да се
мења у будућности. Енглеска верзија Терминологије из 2009. године обезбјеђује основу
за припрему на другим језицима. Коментари и предлози за будуће ревизије су добродошли и њих треба упутити UNISDR-у.
Прихватљиви ризик (Acceptable Risk)
Ниво потенцијалних губитака који друштво или заједница сматра прихватљивим у датим друштвеним, економским, политичким, културним, техничким и условима животне
средине.
Напомена: У грађевинарству се термин „прихватљиви ризик“ такође користи за процену
и дефинисање структуралних и неструктуралних мера које су потребне за смањење могуће штете по људе, имовину, службе и системе до одабраног подношљивог нивоа, према
прописима или „прихваћеној пракси”, а који се заснивају на познатој вероватноћи коју са
собом носи опасност и други фактори.
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Прилагођавање (Adaptation)
Прилагођавање природним или вештачким системима као одговор на стварне или очекиване климатске подражаје или њихове утицаје, чиме се ублажава штета или искоришћавају корисне прилике.
Напомена: Ова дефиниција се бави проблемима климатских промена и преузета је из
Оквирне конвенције Уједињених народа о климатским променама (енгл. UNFCCC). Шири концепт прилагођавања такође се односи и на неклиматске факторе као што су ерозија или слегање тла. Прилагођавање се може појавити и на аутономан начин, на пример,
услед промена на тржишту или као резултат намерних политика и планова прилагођавања. Многе мере смањења ризика од катастрофа могу директно да допринесу бољем
прилагођавању.
Биолошка опасност (Biological hazard)
Процес или појава органског поријекла или она која се преноси биолошким векторима
(преносницима), укључујући изложеност патогеним микроорганизмима, токсинима и
биоактивним матерјама које могу да изазову губитак живота, повреде, болести или друге
утицаје на здравље, штету на имовини, губитак зараде и службе, социјалне и економске
поремећаје или оштећење животне средине.
Напомена: Примери биолошких опасности су избијање епидемија, биљних и животињских заразних болести, најезде кукаца или ширење других животињских болести и штеточина.
Грађевински прописи (Building Code)
Скуп прописа или одлука и припадајућих стандарда намењених за контролу аспеката
пројектовања, градње, материјала, измена и коришћења структура које су потребне за
безбедност и добробит људи, укључујући отпорност на рушење и оштећења.
Напомена: Грађевински прописи могу да садрже и техничке и функционалне стандарде,
те би требали да укључују лекције из међународног искуства које би требале да буду усаглашене с националним и локалним околностима. Системско обезбеђење примјене је
кључни услов за ефикасно спровођење грађевинских прописа.
Капацитет (Capacity)
Комбинација свих предности, атрибута и расположивих ресурса унутар заједнице, друштва или организације, које могу да се користе за постизање договорених циљева.
Напомена: Капацитет може да укључује инфраструктуру и физичка средства, институције, друштвене способности суочавања, као и људско знање, вештине и колективне атрибуте попут друштвених односа, вођства и руковођења. Капацитет се може описати и као
способност. Процена капацитета је израз за процес којим се капацитет групе разматра у
односу на жељене циљеве, те се ради даљих активности утврђују недостаци у капацитетима.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1663

Владимир М. Цветковић и Лука Чаушић
________________________________________________________________

Развој капацитета (Capacity Development)
Процес којим се људи, организације и друштво системски потичу и развијају своје капацитете током времена да би се постигли друштвени и економски циљеви, укључујући и
унапређење знања, вештина, система и институција.
Напомена: Развој капацитета је концепт који превазилази појам изградње капацитета и
обухвата све аспекте успостављања и одржавања раста капацитета током времена. Укључује учење и различите врсте обучавања, али и континуиране напоре на развоју институција, политичку свест, финансијска средства, технолошке системе и шире друштвено и
културно окружење.
Климатске променe (Climate Changes)
(а) Међувладин панел о климатским промјенама (енгл. IPCC) дефинише климатске
промене као „промене у стању климе које могу да се утврде (нпр. помоћу статистичких
тестова) на основу промена средњих вредности и/или променљивости њених особина, а
које трају дуже време, обично деценију или дуже. Климатске промене могу да буду
последица природних унутрашњих процеса или спољних утицаја, односно постојећих
антропогених промена у саставу атмосфере или у коришћењу земљишта”.
(б) Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским промјенама (енгл. UNFCCC)
дефинише климатске промене као „промену климе која се приписује директно или
индиректно људској активности која мења састав глобалне атмосфере и која је, уз природне климатске варијабилности, забележена током упоредивих временских периода”.
Напомена: За потребе смањења ризика од катастрофа било која од ових дефиниција
може да буде погодна, зависно од појединачног контекста. Дефиниција UNFCCC-а је
више ограничена јер не обухвата климатске промене које могу да се припишу природним узроцима. Дефиниција IPCC-a може да се парафразира за потребе свакодневног,
уобичајеног говора као „промена климе која траје деценију или дуже, а која произлази
из природних узрока или људских активности”.
Планови за непредвиђене околности (Contingency Planning)
Процес управљања који анализира специфичне потенцијалне догађаје или ситуације
које би могле да угрозе друштво или животну средину и унапред утврђује решења да би
се омогућили правовремени, ефикасни и примерени одговори на такве догађаје и ситуације.
Напомена: Планирање за непредвиђене околности резултује организованим и координираним активностима с јасно утврђеним институционалним улогама и ресурсима,
информационим процесима и оперативним решењима за специфичне актере, онда кад
је то потребно. Засновано на сценаријима могућих ванредних или хитних услова или
катастрофа, ово планирање омогућује кључним актерима да предвиде, очекују и реше
проблеме који могу да се појаве током кризе. Планирање за непредвиђене околности је
важан део укупне спремности. Планови се морају редовно ажурирати и увежбавати.
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Капацитет борбе (Coping Capacity)
Способност људи, организација и система да се коришћењем доступних вештина и ресурса суоче с неповољним условима, ванредним ситуацијама или катастрофама и
управљају њима.
Напомена: Капацитет борбе захтева непрекидно праћење, ресурсе и добро управљање,
како у уобичајеним околностима, тако и за време кризе или неповољних услова. Капацитети борбе доприносе смањењу ризика од катастрофа.
Корективно управљање ризицима од катастрофа* (Corrective Disaster Risk Management)
Руководеће активности које се баве исправљањем или смањењем ризика од катастрофа
које су већ присутне и циљ им је да то и остваре.
Напомена: Циљ овог концепта је разликовање ризика који су већ присутни, а којима је
сада потребно управљати и смањивати их, те потенцијалних ризика који би могли да се
развију у будућности уколико не постоји политика за смањење ризика. Види и „управљање будућим ризицима”.
Објекти од критичне важности (Critical Facilities)
Примарно физичке структуре, технички објекти и системи који су социјално, економски
или оперативно неопходни за функционисање друштва или заједнице, како у уобичајеним условима, тако и у екстремним околностима ванредне (хитне) ситуације.
Напомена: Објекти од критичне важности су елементи инфраструктуре који подржавају
основне службе у друштву, а укључују, на пример, транспортне системе, ваздушне и морске луке, струју, воду и комуникационе системе, болнице и здравствене установе, те
ватрогасне и полицијске центре и службе јавне управе.
Катастрофа (Catastrophy)
Озбиљан поремећај у функционисању заједнице или друштва који укључује шире људске, материјалне, економске и еколошке губитке и утицаје, а надилази способност погођене заједнице или друштва да се против њега бори коришћењем властитих ресурса.
Напомена: Катастрофе се често описују као резултат комбинације: изложености опасности, присутних услова рањивости и недовољног капацитета или мера за смањење или
суочавање с потенцијалним негативним последицама. Утицаји катастрофа могу да укључују губитак живота, повреде, болести и остале негативне утицаје на људску, физичку, менталну и друштвену добробит, заједно с оштећењем имовине, уништавањем средстава, губитком служби, социјалним и економским поремећајима и деградацијом
животне средине.
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Ризик од катастрофа (Disaster Risk)
Потенцијални губици у катастрофама, у смислу људских живота, здравственог стања,
егзистенције, имовине и услуга, који могу да се појаве у одређеној заједници или друштву током одређеног будућег периода.
Напомена: Дефиниција ризика од катастрофа одражава концепт катастрофа као исхода
континуирано присутних услова ризика. Ризик од катастрофа обухвата различите врсте
потенцијалних губитака које је често тешко квантификовати. Ипак, са знањем о доминантним опасностима и обрасцима популационог и социоекономског развоја, ризици од
катастрофа могу да се процене и мапирају, барем у ширем смислу.
Управљање ризицима од катастрофа (Disaster Risk Management)
Систематски процес коришћења управних директива, организација и оперативних вештина и капацитета за спровођење стратегија, политика и унапређених капацитета за суочавање да би се смањили штетни утицаји опасности и могућност појаве катастрофе.
Напомена: Овај израз је шира верзија општијег појма „управљања ризиком” за решавање специфичних питања ризика од катастрофа. Управљање ризицима од катастрофа
настоји да избегне, смањи или пренесе штетне утицаје опасности кроз активности и мере
за спречавање, ублажавање и спремност.
Смањење ризика од катастрофа (Disaster Risk Reduction)
Појам и пракса смањења ризика од катастрофа кроз системске напоре да се анализирају
узрочни фактори катастрофа те да се њима управља, укључујући смањену изложеност
опасностима, смањену рањивост људи и имовине, разумно управљање земљиштем и
животном средином, те побољшану спремност на штетне догађаје.
Напомена: Свеобухватни приступ смањењу ризика од катастрофа наведен је у Хјого
оквиру за деловање, који је УН усвојио 2005. године, а чији је очекивани исход „значајно
смањење губитака од катастрофа у животима и друштвеним, економским и еколошким
ресурсима заједнице и државе”. Систем Међународне стратегије за смањење ризика од
катастрофа (енгл. ISDR) обезбеђује инструмент за сарадњу међу владама, организацијама и актерима цивилног друштва и помаже у спровођењу Оквира. Иако се понекад користи израз „смањење катастрофа”, потребно је споменути да појам „смањење ризика од
катастрофа” пружа бољу препознатљивост континуиране природе ризика од катастрофа
и трајни потенцијал за смањење тих ризика.
План за смањење ризика од катастрофа* (Disaster Risk Reduction Plan)
Документ који припрема власт, сектор, организација или предузеће и који наводи опште
и специфичне циљеве за смањење ризика од катастрофа заједно са сродним радњама
потребним за остварење тих циљева.

Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама

1666

Збирка прописа из области ванредних ситуација
________________________________________________________________

Напомена: Планови за смањење ризика од катастрофа требали би да се ослањају на Хјого оквир, те би их требало разматрати и координирати у оквиру релевантних развојних
планова, расподеле ресурса и програмских активности. Планови на националном нивоу
треба да буду специфични за сваки ниво управне надлежности и прилагођени различитим друштвеним и географским условима. У плану треба да буде наведен временски
оквир и одговорности за спровођење, као и извори финансирања. Гдје је то могуће, урадити повезнице с плановима прилагођавања климатским промјенама.
Систем раног упозоравања (Early Warning System)
Скуп капацитета потребних за израду и достављање правовремене и смислене информације упозорења како би се омогућило појединцима, заједницама и организацијама
којима прети опасност да се припреме и да поступе на одговарајући начин и у одговарајуће време како би се смањила могућност штете или губитака.
Напомена: Ова дефиниција обухвата низ фактора потребних за постизање ефикасних
одговора на упозорења. Систем раног упозоравања који је усмерен на људе обухвата четири кључна елемента: знање о ризицима, праћење, анализу и прогнозирање опасности,
комуникацију и дистрибуцију обавештења и упозорења, те локалне могућности одговора
на примљена упозорења. Такође се користи израз „end-to-end”, односно потпун систем
упозоравања како би се нагласило да систем упозоравања треба да обухвати све кораке
од откривања опасности до одговора заједнице.
Услуге екосистема (Ecosystem Service)
Предности које људи и заједнице добијају од екосистема.
Напомена: Ова дефиниција се ослања на Миленијумску процену екосистема. Предности
које екосистеми могу да пруже укључују „регулационе услуге”, као што су регулисање
поплава, суша, пропадања земљишта и болести, заједно с „услугама пружања”, као што
су храна и вода, „пратећим услугама”, као што су формирање тла и кружење нутријената,
те „услугама културе” попут спортских, духовних, верских и других нематеријалних користи. Интегрисано управљање земљом, водом и живим ресурсима које промовише очување и одрживо коришћење пружа основу за одржавање услуга екосистема, укључујући
и оне које доприносе смањењу ризика од катастрофа.
Феномен Ел Нињо/Јужна осцилација (El Niῆo Southern Oscillation Phenomenon)
Сложена интеракција тропског Пацифика и глобалне атмосфере која резултује нередовним епизодама промењених образаца океана и времена у многим деловима света, често
са значајним утицајима током више месеци, као што су измењена морска станишта,
промене у падавинама, поплавама, сушама, олујама и промене у њиховим обрасцима.
Напомена: Ел Нињо, дио феномена Ел Нињо ‒ Јужне осцилације (енгл. ENSO), односи
се на значајније натпросечне температуре океана које се јављају уз обале Еквадора, Перуа и северног Чилеа и дуж источног екваторијалног Тихог океана, док се део под називом Ла Ниња односи на супротне околности, односно температуре океана значајно
испод просека. Јужна осцилација се односи на пратеће промеене у глобалним узорцима
притиска ваздуха које су повезане с промењеним временским обрасцима забележеним у
различитим деловима света.
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Управљање ванредним ситуацијама (Emergency Management)
Организација и управљање ресурсима и одговорностима за решавање свих аспеката
ванредних ситуација, првенствено спремности, одговора и иницијалних корака у опоравку.
Напомена: Криза или ванредна ситуација јесте опасно стање које захтева хитну акцију.
Ефикасна хитна акција може да помогне у спречавању ескалације догађаја у катастрофу.
Управљање ванредним ситуацијама укључује планове и институционална уређења за
укључивање и усмеравање напора власти, невладиних актера, добровољних и приватних
агенција на свеобухватни и координирани начин у одговор на цели спектар хитних
потреба. Уместо термина „управљање ванредним ситуацијама“ понекад се користи израз
„управљање катастрофама”.
Хитне службе (Emergeny Services)
Скуп специјализованих агенција које имају одређене одговорности и циљеве у служењу
и заштити људи и имовине у ванредним ситуацијама.
Напомена: Хитне службе обухватају агенције као што су органи цивилне заштите, полиција, ватрогасци, хитна помоћ и хитне медицинске службе, Црвени крст и Црвени полумесец, као и специјализоване хитне јединице организација за снабдевање електричном
енергијом, транспорт, комуникације и друге сродне услуге.
Деградација животне средине(Environmental Degradation)
Смањење капацитета животне средине да испуни социјалне и еколошке циљеве и потребе.
Напомена: Деградација животне средине може да промиени учесталост и интензитет
природних хазарда и да повећа рањивост заједница. Врсте деградације услед деловања
људског фактора су различите и обухватају злоупотребу земљишта, ерозију и губитак
тла, претварање тла у пустињу, пожаре, губитак биоразноликости, крчење шума, уништење шума мангрова, загађење земље, воде и ваздуха, климатске промене, пораст нивоа
мора и нестанак озона.
Процена утицаја на животну средину (Environmental Impact Assessment)
Процес којим се процењују последице предложеног пројекта или програма на животну
средину, који представља саставни део процеса планирања и одлучивања ради ограничавања или смањења штетних утицаја пројекта или програма.
Напомена: Процена утицаја на животну средину је инструмент политика који обезбјеђује доказе и анализе утицаја активности на животну средину од фазе идеје до одлучивања. Има широку примену у националним процесима програмирања и одобравања пројеката и за међународне пројекте развојне помоћи. Процене утицаја на животну средину
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треба да садрже детаљне процене ризика и да пруже алтернативе, решења или могућности за решавање уочених проблема.
Изложеност (Exposure)
Људи, имовина, системи или други елементи присутни у зонама хазарда који тиме
подлежу потенцијалним губицима.
Напомена: Мере изложености могу да укључују одређени број особа или врсту средстава
у датом подручју. Оне се могу комбиновати с рањивошћу елемената изложених било
којој одређеној опасности да би се проценили квантитативни ризици повезани с одређеном опасношћу на подручју од интереса.
Опсежни ризик* (Extensive Risk)
Широко распрострањени ризик повезан с изложеношћу популације на различитим локацијама поновљеним или сталним условима хазарда, ниског или умереног интензитета, често изразито локализоване природе, што може да доведе до негативних кумулативних утицаја катастрофа.
Напомена: Опсежни ризик је углавном карактеристика руралних подручја и урбаних
периферних делова, где су заједнице изложене понављаним локализованим поплавама,
клизиштима, олујном невремену или суши и рањиве су на такве појаве. Опсежни ризик
често је повезан са сиромаштвом, урбанизацијом и уништавањем животне средине. Види такође израз „интензивни ризик”.
Прогноза (Forecast)
Дефинитивна потврда или статистичка процена вероватноће настанка будућег догађаја
или услова за одређено подручје.
Напомена: У метеорологији се прогноза односи на будуће стање, а упозорење се односи
на потенцијално опасна будућа стања.
Геолошка опасност (Geological Risk)
Геолошки процес или појава која може да доведе до губитка живота, повреда или других
утицаја на здравље, оштећења имовине, губитка егзистенције и служби, социјалних и
економских поремећаја или оштећења животне средине.
Напомена: Геолошке опасности обухватају унутрашње процесе у тлу, као што су потреси,
вулканске активности и емисије, те сродне геофизичке процесе као што су масовна померања, клизишта, одрони, урушавање, те кретање муља или отпада. Хидрометеоролошки фактори битно доприносе некима од тих процеса. Цунами је је тешко категоризовати, јер, иако их покрећу подморски потреси и други геолошки догађаји, они су у суштини
океански процес који се манифестује као обална опасност узрокована водом.
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Гасови стаклене баште (Green Houses Gasses)
Гасовити састојци атмосфере, и природни и антропогени, који упијају и емитују зрачење
топлотног инфрацрвеног зрачења које емитује Земљина површина, сама атмосфера и
облаци. Напомена: Ово је дефиниција Међувладиног панела о климатским промјенама
(енгл. IPCC). Главни гасови стаклене баште (енгл. GHG) су водена пара, угљен-диоксид,
азотни оксид, метан и озон.
Опасност (Hazard)
Опасна појава, материја, људска активност или стање које може да доведе до губитка
живота, повреда или других утицаја на здравље, материјалне штете, губитка егзистенције и услуга, социјалних и економских поремећаја или оштећења животне средине.
Напомена: Опасности од интереса за смањење ризика од катастрофа наведене су у
фусноти 3. Хјого оквира за деловање као „... опасности природног пориекла и сродне
еколошке и технолошке опасности и ризици”. Такве опасности произлазе из различитих
геолошких, метеоролошких, хидролошких, океанских, биолошких и технолошких извора, уз њихово могуће комбиновано деловање. У техничким окружењима опасности су
описане квантитативно на основу вероватне учесталости појављивања различитих
интензитета за различита подручја, као што је утврђено на основу историјских података
или научне анализе.
Види друге изразе из Терминологије везане за опасност, као што су биолошка опасност, геолошка опасност, хидрометеоролошка опасност, природна опасност,
друштвено-природна опасност, технолошка опасност.
Хидрометеоролошка опасност (Hydrometeorogical Hazard)
Процес или појава атмосферске, хидролошке и океанографске природе која може да
доведе до губитка живота, повреда или других утицаја на здравље, материјалне штете,
губитка егзистенције и услуга, социјалних и економских поремећаја или оштећења животне средине.
Напомена: Хидрометеоролошке опасности су тропски циклони (такође познати као тајфуни и урагани), олује, торнада, мећаве, обилне снежне падавине, лавине, обални олујни
удари, поплаве, укључујући бујичне поплаве, суше, топлотне таласе и хладноћу. Хидрометеоролошки услови такође могу да утичу на друге опасности, као што су клизишта,
пожари, најезде инсеката, епидемије, те транспорт и расипање отровних материја и материјала из вулканске ерупције.
Интензиван ризик* (Intensive Risk)
Ризик повезан с изложеношћу велике концентрације људи и привредних активности
догађајима интензивног хазарда, који могу да доведу до потенцијално катастрофалних
утицаја несреће уз високу смртност и губитак имовине.
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Напомена: Интензиван ризик је углавном карактеристика великих градова или густо
насељених подручја која не само да су изложена интензивним опасностима као што су
јаки потреси, активни вулкани, обилне поплаве, цунами, или велике олује, већ такође
имају и висок степен рањивости на те опасности. Види такође „распрострањени ризик”.
Планирање коришћења земљишта (Land-use Planning)
Процес који спроводе органи јавне управе ради утврђивања, процене и одлучивања о
различитим опцијама намене земљишта, укључујући и разматрање дугорочних економских, социјалних и еколошких циљева и импликација за различите заједнице и интересне групе, те накнадна израда и усвајање планова који описују допуштене или прихватљиве намене.
Напомена: Планирање коришћења земљишта даје важан допринос одрживом развоју, а
укључује студије и мапирање, анализу економских, еколошких и података о хазардима,
формулацију алтернативних одлука за коришћење земљишта, те припрему дугогодишњих планова за различите географске и управне нивое. Планирање коришћења земљишта може да помогне код ублажавања катастрофа и смањења ризика спречавањем
изградње насеља и кључних постројења у подручјима склоним опасностима, укључујући
и разматрање путних праваца, токова снабдевања електричном енергијом и водом, канализације и других кључних инфраструктурних објеката.
Ублажавање (Mitigation)
Смањивање или ограничавање штетних утицаја опасности и катастрофа.
Напомена: Штетни утицаји опасности често не могу да се спрече у потпуности, али њихова размера или озбиљност може да се знатно умањи различитим стратегијама и активностима. Мере ублажавања обухватају инжињерске технике и градњу отпорну на опасности, као и унапређење политика заштите животне средине и свести јавности. Треба
споменути да се „ублажавање” у политици климатских промена дефинише другачије,
имајући у виду да је то и израз коришћен за смањење емисије гасова стаклене баште који
узрокују климатске промјене.
Државна платформа за смањење ризика од катастрофа (National Platfrom for Disaster
Risk Reduction)
Генерички појам за националне механизме за координацију и усмеравање политика за
смањење ризика од катастрофа које су мултисекторске и интердисциплинарне по својој
природи, уз учешће јавног, приватног и невладиног сектора у ангажману који укључује
све заинтересоване субјекте унутар земље.
Напомена: Ова дефиниција произлази из фусноте 10. Хјого оквира за деловање. Смањење ризика од катастрофа захтева знање, способности и допринос широког распона сектора и организација, укључујући агенције Уједињених нација присутне на националном
нивоу. Катастрофе директно или неиндиректно погађају већину сектора, а многи имају
специфичне одговорности на које утичу ризици од катастрофа. Националне платформе
обезбеђују средства за јачање националне акције за смањење ризика од катастрофа, те
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представљају национални механизам за Међународну стратегију за смањење ризика од
катастрофа.
Природна опасност (Natural Hazard)
Природни процес или појава која може да доведе до губитка живота, повреда или других
утицаја на здравље, материјалне штете, губитка егзистенције и услуга, социјалних и економских поремећаја или оштећења животне средине.
Напомена: Природне опасности су подскуп свих опасности. Израз се користи за описивање стварних опасности, као и латентних стања опасности која могу да прерасту у будуће догађаје. Природне опасности карактеризује њихова величина или интензитет, брзина настанка, трајање и подручје обухвата. На пример, потреси су кратког трајања и обично утичу на релативно мало подручје, а суша се споро јавља и нестаје, а често утиче
на велике регије. У неким случајевима хазарди могу да се истовремено јаве, попут
поплава узрокованих ураганом или цунамија насталог услед потреса.
Спремност (Preparedness)
Знања и способности које су развиле власти, професионалне организације за одговор и
опоравак, заједнице и појединци да би могли ефикасно да предвиде, одговоре и опораве
се од утицаја вероватне, непосредне или садашње опасности или услова.
Напомена: Активности на развијању спремности спроводе се у контексту управљања
ризицима од катастрофа и циљ им је да изграде капацитете потребне за ефикасно
управљање свим врстама опасности и постизање преласка с фазе одговора на одрживи
опоравак. Припремљеност се заснива на анализи ризика од катастрофа и добрих повезница са системима раног упозоравања, а обухвата активности попут планирања непредвиђених ситуација, складиштења опреме и помагала, разраде рјшења за координацију,
евакуацију и информисање јавности, те одговарајућих обуке и вјежби на терену. Активности морају да буду подржане формалним институционалним, законским и буџетским
могућностима. Сродан појам „ приправност” описује способност да се брзо и на одговарајући начин одговори онда када је то потребно.
Превенција (Prevention)
Безрезервно избегавање негативних утицаја опасности и катастрофа.
Напомена: Превенција (односно спречавање катастрофа) изражава концепт и намеру да
се у потпуности избегну потенцијални негативни утицаји кроз спровођење активности
унапред. Примери тога су бране или насипи који елиминишу ризике од поплава, прописи за намену земљишта који не допуштају никаква насељавања у високоризичним зонама, те сеизмички и инжињерски дизајн који обезбеђује опстанак и функцију критичних
објеката у случају евентуалног потреса. Врло често није могуће потпуно избегавање губитака, те задатак постаје активност ублажавања. Једним делом и из наведеног разлога,
изрази превенција и ублажавање се понекад користе као синоними у свакодневном говору.
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Управљање потенцијалним ризицима од катастрофа* (Prospective Disaster Risk
Management)
Активности управљања које се баве избегавањем развоја нових или повећаних ризика од
катастрофа и циљ им је да то и остваре.
Напомена: Овај концепт се фокусира на бављење ризицима који могу да се појаве у будућности, у случају изостанка политика смањења од ризика, а не ризицима који су већ
присутни и којима може да се управља и који могу да се смање у садашњем тренутку.
Види такође израз „корективно управљање ризицима од катастрофа“.
Свијест јавности (Public Awareness)
Обим заједничког знања о ризицима од катастрофа, факторима који доводе до катастрофе и активностима које могу да се спроводе појединачно и групно ради смањења
изложености и рањивости на опасности.
Напомена: Свест јавности је кључни фактор у ефикасном смањењу ризика од катастрофа. Свест се развија, на пример, кроз дистрибуцију информација путем медија и едукативних канала, успостављањем информативних центара, мрежа и активности у заједници у којима учествује више актера, те заговарањем које спроводе високи јавни дужносници и лидери у заједници.
Опоравак (Recovery)
Обнова и унапређење, по потреби, објеката, егзистенције и услова живљења у заједницама погођеним катастрофом, укључујући и напоре на смањењу фактора ризика од катастрофа.
Напомена: Задатак опоравка путем санације и обнове почиње убрзо након завршетка
фазе ванредне ситуације, а треба да се заснива на већ постојећим стратегијама и политикама које обезбеђују јасне институционалне одговорности за активности на опоравку и
омогућавају учешће јавности. Програми опоравка, заједно с већом свести јавности и
ангажманом након катастрофе, пружају вредну прилику за израду и спровођење мера за
смањење ризика од катастрофа и примену принципа унапређене поновне изградње
(енгл. Build Back Better).
Резидуални ризик (Residual Risk)
Ризик који остаје у облику којим не може да се управља, чак и када постоје ефикасне
мере за смањење ризика од катастрофа, а за који је потребно одржавати капацитете за
хитни одговор и опоравак.
Напомена: Присуство резидуалног ризика подразумева сталну потребу за развојем и
подршком ефикасних капацитета хитних служби за ванредне ситуације, приправност,
одговор и опоравак, заједно с друштвеним и економским политикама попут безбедносних мрежа и механизама за пренос ризика.
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Отпорност (Resilience)
Способност система, заједнице или друштва изложеног опасностима да се одупре,
апсорбује, одговори на последице опасности на благовремен и ефикасан начин и опорави се од њих, укључујући очување и обнову својих битних основних структура и функција.
Напомена: Отпорност подразумева способност „опоравка” или „повратка” након удара.
Отпорност заједнице у односу на потенцијалне опасности одређена је степеном до ког
заједница има потребне ресурсе и колико је способна самостално да се организује пре и
током периода потребе.
Одговор (Response)
Пружање услуга у ванредним околностима и помоћ јавности током или непосредно након катастрофе да би се спасили животи, смањили негативни утицаји на здравље, обезбедила јавна сигурност и задовољиле основне егзистенцијалне потребе погођеног становништва.
Напомена: Одговор на катастрофу највећим дијелом је усмерен на непосредне и краткорочне потребе и понекад се назива „помоћ при несрећама”. Фаза одговора и накнадна
фаза опоравка нису јасно разграничене. Неке активности код одговора, попут обезбеђења привременог смештаја и водоснабдевања, могу да се продуже и на фазу опоравка.
Накнадно ојачавање/прилагођавање објеката (Retrofitting)
Оснаживање или надоградња постојећих објеката да би били отпорнији на штетна дејства опасности.
Напомена: Прилагођавање објеката захтијева разматрање нацрта и функција структуре,
удара које структура може да претрпи услед посебних опасности или сценарија опасности, те практичности и трошкова различитих могућности прилагођавања објеката. Примери прилагођавања објеката су учвршћивање зидова, ојачање стубова, додатак челичних веза између зидова и кровова, постављање ролетни на прозорима, као и унапређење
заштите важних објеката и опреме.
Ризик (Risk)
Комбинација вероватноће неког догађаја и његових негативних последица.
Напомена: Ова дефиниција пажљиво следи дефиницију ISO/IEC Водича 73. Израз „ризик” има две различите конотације. Наиме, у популарној употреби нагласак је обично на
концепту прилике или могућности, попут „ризика од несрећа”, док се у техничким окружењима нагласак обично ставља на последице, у смислу „потенцијалних губитака” за
неки одређени узрок, место и време. Може да се примети да не деле сви исте ставове о
значају и узроцима различитих ризика.
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Види остале изразе везане за ризик из Терминологије, као што су прихватљиви ризик,
корективно управљање ризицима од катастрофа, ризик од катастрофа, управљање
ризицима од катастрофа, смањење ризика од катастрофа, планови за смањење ризика од катастрофа, опсежан ризик, интензивни ризик, управљање потенцијалним
ризицима од катастрофа, резидуални ризик, процена ризика, управљање ризицима,
пренос ризика.
Процена ризика (Risk Assessment)
Методологија за одређивање природе и обима ризика кроз анализу потенцијалних опасности и оцену постојећих услова рањивости који би заједно могли да нанесу штету
изложеним особама, имовини, услугама, животним условима и животној средини од
које становништво зависи.
Напомена: Процена ризика (и с тим у вези мапирање ризика) обухвата: преглед техничких карактеристика опасности, попут њихове локације, интензитета, учесталости и вероватноће, потом анализу изложености и рањивости укључујући физичке, социјалне,
здравствене, економске и еколошке димензије, те процену ефикасности превладавајућих
и алтернативних капацитета за суочавање у погледу вероватних сценарија ризика. Овај
низ активности понекад се назива и процесом анализе ризика.
Управљање ризицима (Risk Management)
Системски приступ и пракса управљања несигурношћу да би се смањила потенцијална
штета и губици.
Напомена: Управљање ризицима обухвата процену ризика и анализу, те спровођење
стратегија и конкретних активности за контролу, смањење и пренос ризика. Организације га практикују у значајној мјери да би се смањио ризик код одлучивања о инвестицијама и решавали оперативни ризици попут прекида у пословању, немогућности производног процеса, оштећења животне средине, социјалних утицаја и штете од пожара и
елементарних непогода. Управљање ризицима је основни проблем за секторе попут водоснабдевања, енергетике и пољопривреде чија је производна делатност директно погођена екстремним временским и климатским условима.
Пренос ризика (Risk Transfer)
Процес формалног или неформалног пребацивања финансијских последица појединачних ризика с једне стране на другу, при чему домаћинства, заједнице,
предузећа или органи власти прибављају ресурсе од друге стране, након што дође до
катастрофе, у замену за текућа или компензациона друштвена или финансијска давања
за ту другу страну.
Напомена: Осигурање је добро познати облик преноса ризика, где се покривеност од
ризика прибавља од осигуравајућег друштва у замену за плаћање премије осигуравајућем друштву. Пренос ризика може да се појави у неформалном облику у оквиру породице и мрежа заједнице где постоји реципроцитет код очекивања у узајамној помоћи путем
поклона или кредита, али и у формалном облику гдје власти, осигуравајућа друштва,
мултилатералне банке и други значајни субјекти који носе ризике успостављају механи-
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зме да би се носили с губицима услед дешавања великих размера. Такви механизми
подједнако укључују осигурање и уговоре о реосигурању, обвезнице у случају катастрофа, кредитне линије за непланиране околности и средства резерве, гдје су трошкови
покривени премијама, доприносима инвеститора, каматним стопама и ранијим уштедама.
Друштвено-природна опасност* (Socio-natural Hazard)
Феномен, односно појава, све присутније појаве одређених геофизичких и хидрометеоролошких опасности, као што су клизишта, поплаве, слегање земљишта и суше, које
произлазе из интеракције природних опасности с претераним искоришћавањем или
деградацијом земљишта и ресурса животне средине.
Напомена: Овај израз се користи за околности у којима људска активност повећава појаву одређених опасности изван њихове природне вероватноће. Докази упућују на све већи
терет од катастрофа усљед таквих опасности. Друштвено-природне опасности могу да се
смање и избегну одговарајућим управљањем земљишним и еколошким ресурсима.
Структуралне и неструктуралне мјере (Structural and Non-structural Measures)
Структуралне мере: Сва физичка градња ради смањења или избегавања могућих утицаја
опасности или примена грађевинских техника за постизање отпорности на опасност и
отпорност структуре или система.
Неструктуралне мере: Свака мера која не укључује физичку конструкцију, а користи
знање, праксу или споразум за смањење ризика и утицаја, посебно кроз политике и законе, подизање свести јавности, обуку и едукацију.
Напомена: Уобичајене структуралне мере за смањење ризика од катастрофа су бране,
насипи за одбрану од поплава, заштита од океанских таласа, изградња отпорна на земљотресе и склоништа за евакуацију. Уобичајене неструктуралне мере укључују грађевинске прописе, законе о планирању намене земљишта и њихово спровођење, истраживање
и процену, изворе информација и програме за јачање свести јавности. Потребно је споменути да се у грађевинском и структурном инжењерингу, израз
„структурални” користи у ужем смислу који подразумева само носиве конструкције, док
се други делови, попут зидних облога и унутрашњег уређења називају неструктуралним.
Одрживи развој (Sustainable Development)
Развој који задовољава потребе данашњице без угрожавања способности будућих генерација да задовоље властите потребе.
Напомена: Дефиницију је сачинила Брунтландова комисија 1987. године. Веома сажета,
дефиниција оставља многа неодговорена питања у смислу значења израза развој и социјални, економски и еколошки процеси које укључује. Ризик од катастрофа је повезан с
неодрживим елементима развоја попут деградације животне средине, док с друге стране
смањење ризика од катастрофа може да придонесе постизању одрживог развоја смањењем губитака и унапређењем развојне праксе.
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Технолошке опасности (Technological Hazard)
Опасност која потиче из техничких или индустријских услова, укључујући и несреће,
опасне процедуре, кварове инфраструктуре или специфичне људске активности које
могу да изазову губитак живота, повреде, болести или друге утицаје на здравље, оштећења имовине, губитак зараде и услуга, социјалне и економске поремећаје или штете за
животну средину.
Напомена: Примери технолошких опасности су индустријска загађења, нуклеарно зрачење, токсични отпад, кварови на бранама, саобраћајне несреће, творничке експлозије,
пожари и изливање хемикалија. Технолошке опасности такође могу да настану директно
као резултат утицаја природне опасности.
Рањивост (Vulnerability)
Карактеристике и околности заједнице, система или имовине које га чине подложним
штетним утицајима опасности.
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Проф. др Владимир М. Цветковић
Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Господара Вућића 50
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, Димитрија Туцовића
121. Београд.
Међународни институт за истраживање катастрофа, Београд
Контакт: vladimirkpa@gmail. com; vmc@fb. bg. ac. rs
Персонални Вебсајт - LINK
1. Основни биографски подаци
Проф. др Владимир М. Цветковић је рођен 08. 02. 1987. године у Крагујевцу. Завршио је Средњу
школу унутрашњих послова (звање полицајац) у Сремској Каменици 2006. године као један од
ђака генерације и носилац Вукове дипломе, и основну школу ,,Свети Сава“ у Баточини 2002. године као носилац Вукове дипломе. На Криминалистичко-полицијској академији у Београду, садашњем Криминалистичко-полицијском универзитету, одбранио је мастер рад на тему
,,Управљање у ванредним ситуацијама изазваним злоупотребом оружја за масовно уништавање“ 2012. године чиме је стекао звање мастер криминалиста и дипломирао је 2010. године као
најбољи студент генерације са просечном оценом 10. 00 (први полазник у историји са споменутим
оствареним просеком), чиме је стекао звање дипломирани криминалиста. Докторирао је на Факултету безбедности Универзитету у Београду, на тему ,,Спремност грађана за реаговање на
природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији“ (2016. године) чиме је стекао
академско звање доктор наука – науке безбедности.
Проф. др Владимир М. Цветковић је председник и оснивач националног Научно-стручног
друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, као субјекта од посебног значаја за
заштиту и спасавање у Републици Србији и председник Међународног Института за истраживање
катастрофа (International Institute for Disaster Research). Главни и одговорни уредник је међународног часописа – International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM). Члан је уређивачког одбора међународног часописа Prevention and Treatment of Natural Disasters, издавача UK
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Scientific Publishing Limited. У току 2011. године, реализовао је професионалну стручну праксу у
Сектору за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Осим тога, завршио је основни курс за ватрогасце-спасиоце у трајању од 5 месеци у Управи за
ванредне ситуације града Београда чиме је стекао диплому за ватрогасца-спасиоца (2012. године).
Положио је стручни испит за обављање послова заштите од пожара са високом стручном спремом
(2012. године). Завршио је основни специјалистички курс за инспекторе из области цивилне заштите и управљање ризиком од катастрофа (2014. године). Положио је стручни испит за процену
ризика од катастрофа и израду планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (лиценца,
2018. године). Осим тога, положио је стручни испит за процену ризика у заштити лица, имовине и
пословања (лиценца, 2018. године). Носилац је црног појаса из борилачке вештине Jujutsu (2005.
године). Завршио је и курс за радио аматера Е класе у Сремској Каменици, 2004. године.
Такође, завршио је и тренинг за писање предлога међународних пројеката Хоризон 2020 Training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020
Programme, European training Academy in cooperation with UNDP in Belgrade, from 4 to 12 October,
2017.
Добитник је бројних међународних и националних награда и признања из области науке и оствареног успеха у току студирања на основним академским, мастер и докторским студијама:
•

•

•
•
•
•
•

На међународном конкурсу расписаном од стране конзорцијума (the Italian Civil Protection
Department jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and
Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Romanian General
Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region,
Czech Republic (FRB-MSR), the National Center for Disaster Management Foundation, Romania
(CN APELL-RO) and CIMA Research Foundation, Italy (CIMA) изабран је за Локалног експерта за
Србију из области управљања ризицима од катастрофа и званично ангажован на међународном пројекту ,,EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western
Balkans and Turkey“ подржаном од стране Генералног директората ECHO-а, Европске комисије
за европску цивилну заштиту и операције хуманитарне помоћи (DG ECHO) (2021. године);
Добитник је награде за најбољег младог научника Србије ,,Danubius Young Scientist Award
2017“ која се додељује од стране aустријског Mинистарства за науку, истраживање и економију
(BMWFW) и Института за Дунавски регион и Централну Европу (IDM) за изузетна достигнућа
у науци (This award granted to 14 young scientists - one in each country that is part of the EU
Strategy for the Danube Region - Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic,
Germany, Hungary, Moldova, Montenegro, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Romania and the
Ukraine. The award seeks to highlight the scientific work and talent of young researchers and enhance
the visibility of the scientific community in the region. Moreover the award encourages young
scientists to engage themselves in the scientific examination of the multifaceted issues and questions
specifically related to the Danube Region. Award criteria: Scientific excellence and innovative
approach of the academic work; Relevance of the scientific work beyond the national borders;
Potential of the candidate (integration in international networks, participation in scientific projects,
publication history, experience in teaching etc. );
Добитник награде од стране Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) у виду
стипендије на докторским студијама Факултета безбедности, Универзитета у Београду;
Добитник стипендије за таленте Министарства просвете Републике Србије ,,Grant by the Fund
for Young talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final years (2009/10);
Добитник ,,Еуробанк EFG школарине за најбоље студенте Србије у оквиру пројекта
,,Инвестирајмо у европске вредности“, због посебног истицања у области криминалистичко и
полицијско-безбедносних студија, 2009. годинe;
Добитник је награде за најбољег студента Прве генерације студената Криминалистичко полицијске академије у Земуну за остварени просек 10. 00, 2010. године;
Добитник је награде за најбољег студента прве, друге и треће године студија на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, 2007., 2008. и 2009. године;
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•
•

Добитник награде за најбољег студента у историји општине Лапова, 2006. године;
Добитник награде за једног од најбољих кадета са оствареним просеком 5. 00 у Средњој школи
унутрашњих послова у Сремској Каменици.

2. Наставно-педагошки рад
Наставно-педагошком активношћу др Владимир М. Цветковић се бави дуже од 11 година. Од 2011.
до 2017. године био је запослен на Криминалистичко-полицијској академији, најпре као сарадник
у звању сарадника у настави, а потом као сарадник у звању асистента на следећим предметима:
Безбедност у ванредним ситуaцијама, Спречавање и сузбијање пожара, експлозија и хаварија,
Управљање ризицима у систему заштите и спасавања, Информациони системи у ванредним ситуацијама, Кризни менаџмент. У току 2010. године био је ангажован као демонстратор на предмету
Безбедност саобраћаја на Криминалистичко-полицијској академији. У току 2011. године, на седници Катедре, изабран је за секретара Катедре безбедносних наука и до 2014. године обављао је ту
функцију. Дакле, др Владимир М. Цветковић има шестогодишње радно искуство у оквиру наставно-педагошког рада на садашњем Криминалистичко-полицијском универзиту. Осим тога, током
обављања наставних и педагошких активности у споменутој институцији, учествовао је у извођењу свих посебних облика наставе – обука: основна полицијска обука са студентима прве године
(руковање и манипулација ватреним оружјем Министарства унутрашњих послова); основна полицијско-безбедносна обука за ванредне ситуације са студентима друге године основних академских и струковних студија; летња теренска обука у наставном центру „Митрово Поље“ МУП-а Републике Србије, на Гочу са студентима треће године академских и друге године струковних студија. На Криминалистичко-полицијској академији је од 2014. године водио секцију за ванредне ситуације, а од 2016. године и секцију полицијске самоодбране. Такође, био је ангажован у школској
полицијској испостави и као члан комисије за самовредновање у Криминалистичко-полицијској
академији. Према резултатима анкете, спроведене међу студентима основних академских и
основних струковних студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији, а
током шестогодишњег ангажовања, др Владимир М. Цветковић био је оцењен просечном оценом
4. 52.
Др Владимир М. Цветковић је од 2017. године, па све до сада изводио наставу на Факултету
безбедности, Универзитету у Београду на следећим предметима:
•

На основним академским студијама реализује наставу из предмета: Управљање ризицима у
ванредним ситуацијама, Безбедносни ризици и катастрофе и Заштита од природних и
антропогених катастрофа. Поред ових предмета, реализовао је наставу на предметима:
Систем заштите и спасавања и Управљање у системима заштите и спасавања;
• На мастер академским студијама – студије управљања ризиком од елементарних и других
непогода реализује наставу из следећих предмета: Систем превенције и смањења ризика од
елементарних и других непогода, Методологија процене ризика и израда планова заштите и
спасавања од елементарних и других непогода и Руковођење активностима заштите и спасавања у условима елементарних непогода (носилац предмета);
• На мастер академским студијама – студије наука безбедности реализује наставу из предмета
Кризни менаџмент у природним и индустријским катастрофама;
• На докторским академским студијама – студије наука безбедности реализује наставу из
предмета Интегрисано смањење ризика од катастрофа.
У току 2021. године одржао је гостујуће предавање по позиву Универзитету у Новом Саду, Правном Факултету у Новом Саду у оквиру Правне клинике за заштиту животне средине на тему
,,Утицај климатских промена на повећање ризика од природних катастрофа“. У току 2019. године
реализовао је серију гостујућих предавања на Криминалистичко-полицијском универзитету у
оквиру мастер академских студија програма ,,NatRisk“, на предмету ,,Природне катастрофе“ на
позив проф. др Слободана Миладиновића. Као експерт из области управљања ризицима од катастрофа, проф. др Владимир М. Цветковић је био ангажован од стране Географског факултета УниНаучно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама
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верзитета у Београду у експертском тиму за писање тематске свеске: природне непогоде у оквиру
Просторног плана Републике Србије за период од 2021. до 2035. године, чији је носилац израде
био проф. др Славољуб Драгићевић.
У наставном процесу проф. др се показао као савестан и одговоран наставник који примењује
савремена и иновативна наставна решења како би студентима у што већој мери пренео знања из
области управљања ризицима у ванредним ситуацијама. У великој мери подстиче студенте на
самосталан студијско истраживачки рад и свеобухватно коришћење литературе из споменуте
области. У процесу наставе примењује савремене наставне методе усмерене ка осамостаљивању и
оспособљавању студената за непосредно коришћење различите литературе. Подстиче студенте на
повезивање и примену стечених знања за решавање конкретних студија случаја у области студија
катастрофа.
Др Владимир М. Цветковић је за потребе извођења наставе објавио уџбеник у издању Научностручног друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, 2 практикума и 1 збирку
прописа: Цветковић, В. (2020). Управљање ризицима у ванредним ситуацијама. Београд: Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама (700 стр); Цветковић, В.
(2021). Безбедносни ризици и катастрофе. Научно-стручно друштво за управљање ризицима у
ванредним ситуацијама, Београд (практикум); Цветковић, В. (2019). Управљање ризицима и
системи заштите и спасавања од катастрофа. Научно-стручно друштво за управљање ризицима у
ванредним ситуацијама, Београд (практикум); Цветковић, В., Филиповић, М., & Гачић, Ј. (2019).
Збирка прописа из области управљања ризицима од катастрофа. Научно-стручно друштво за
управљање ризицима у ванредним ситуацијама, Београд, 1-1050.
Према просечним резултатима евалуације рада наставника од стране студената путем Индивидуалног статистичког извештаја о вредновању рада наставника Универзитета у Београду,
студенти су наставно-педагошки рад др Владимира М. Цветковића оценили просечном оценом
4,62 – 2017/2018; 4,65 – 2018/2019; 4,46 – 2019/2020; 4,59 – 2020/2021.
Поред наставно-педагошког рада на Факултету безбедности, др Владимир М. Цветковић је основао организацију ,,Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама“
која окупља научнике, стручњаке и заинтересоване студенте из области управљања ризицима од
катастрофа. У оквиру Друштва, реализоване су бројне обуке, курсеви, семинари, национална и
међународна истраживања. У оквиру Друштва развијена је и издавачка делатност и до сада је
објављено више књига, монографија, практикума и зборника радова који се користе у едукацији
на многобројним факултетима. У оквирима споменутог друштва, доц. др Владимир М. Цветковић
је организовао први национални семинар за студенте из области ванредних ситуација са називом
,,Тактика заштите и спасавања у ванредним ситуацијама: искуства са терена и поуке“, од 16. до 18.
априла 2021. године, у Великој дворани Задужбине Коларац. Том приликом, било је присутно
више од 250 студената са различитих Факултета и Универзитета у Србији и више од 50 професора
и стручњака из области ванредних ситуација.
Такође, др Владимир М. Цветковић је организатор и реализатор више обука за студенте различитих факултета из Србије из области ванредних ситуација: прва основна безбедносна обука из
области ванредних ситуација, Стара планина, од 13. до 16. јула 2019. године; друга основна безбедносна обука из области управљања ризицима и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Овчарско-Кабларска клисура, од 29. новембра до 1. децембра 2019. године; трећа основна безбедносна обука из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Овчарско-Kабларска
клисура, од 29. октобра до 1. новембра 2020. године; обука за реаговање студената на неприступачним теренима, Кошутњак, 2019. године; учествовао заједно са студентима у међународној теренској вежби управљања последицама ванредних ситуација „СРБИЈА 2018“ у организацији Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације и Евроатлантског координационог центра за ванредне ситуације Организације Северноатлантског уговора (NATO EDRCC), од 8.
до 11. октобра 2018. године, Младеновац.
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Др Владимир М. Цветковић је организатор бројних предавања из области ванредних ситуација:
Студентски град, предавање ,,Искуства и поуке у заштити и спасавању грађана Србије за време
оружане агресије 1999. године“ у току 2019. године; оперативно полицијске вештине у ванредним
ситуацијама (online) у току 2020. године; командно-симулациона вежба на тему санације клизишта и рада Градског штаба за ванредне ситуације 2019. године; уз подршку Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и координацију односа са грађанима, одржана је
трибина у вези са стањем ванредних ситуација на подручју града Београда, 2019. године; oдржано
предавање ,,Природне кастастрофе – изазови за друштво и безбедност’’ у истраживачкој станици
Петница (ИСП) у Ваљеву, 2018. године. У протеклом периоду, био је ангажован као предавач и
реализатор семинара ,,Безбедност ученика у школским објектима“, каталошки број 9 из Каталога
програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника ЗУОВ за школску
2014/2015. и 2015/2016. године и за школску 2016/2017. годину.

3. Научна активност
Поред наставно-педагошког рада, др Владимир М. Цветковић је објавио више од 250 научних
радова у међународним и националним научним часописима, конференцијама и зборницима
радова, као и научних монографија, практикума и збирки прописа из области управљања ризицима у ванредним ситуацијама. Ужа област истраживачких интересовања јесу безбедност, катастрофе, ванредне ситуације, природне и антропогене опасности, управљање ризицима, цивилна
заштита. Према званичним подацима научне мреже ,,Research Gate“ од новембра 2021. године,
остварио је ,,RG“ скор 26. 6, h-index 15, total research interest – 1009, 830 цитата, 407 препорукa и
преко 77. 100 читања научних радова. Према званичним подацима ,,Google schoolar citations“
остварио је 1170 цитата. Према бази података ,,Scopus“ има 15 научних радова који су 128 пута
цитирани и вредност h индекса износи 7.
Квантификацијом укупних научних резултата, др Владимир М. Цветковић остварио је преко 511.
2 поена.
Ангажован је на следећим међународним научно-истраживачким пројектима:
•

Horizon 2020 project – Danube River Region Resilience Exchange Network (DAREnet) – Call
topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field
of security“. DAREnet is a 5-year Coordination and Support Action funded by the European
Commission. The DAREnet consortium forms the backbone of the transnational, multi-disciplinary
network. It brings together a unique combination of renowned institutions and players in flood
mitigation and civil protection. This consortium provides a broad and complementary coverage of
the needed capabilities, the geographic balance, and strategic motivation to succeed. A long history
of previous collaboration providing the basis for an effective execution of DAREnet and beyond
(2017-2022);

•

IPA FF project – EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the
Western Balkans and Turkey. The 3-year EU-funded IPA Floods and Fires program aims at
improving capacities for flood and forest fire risk management in Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo*, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. The international consortium
established by the Italian Civil Protection Department jointly with the Administration of the
Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil
Contingencies Agency (MSB), the Romanian General Inspectorate for Emergency Situations
(IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the
National Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA
Research Foundation, Italy (CIMA).
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Био је ангажован на следећим националним научно-истраживачким пројектима:

• Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији, од 2015. до 2018. године, научно-истраживачки пројекат који је реализовала
Криминалистичко-полицијска академија у Београду;
• Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције, 2014-2015. године, научно-истраживачки пројекат који је реализовала Криминалистичко-полицијска академија у
Београду;
• Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција (бр. 179045), који реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду, 2011-2016. година, научноистраживачки пројекат који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србијe.
Такође, написао је и следећи пројекат ,,Strengthening integrated disaster risk management system in
Serbia: DISARIMES“ који је у процедури учешћа на јавним позивима за финансирање пројеката.
Др Владимир М. Цветковић је био у дводневној студијској посети у ,,Joint Research Centre - the
Commission's science and knowledge service EU“ у Италији, Испри и том приликом је посетио
Европску лабораторију за управљање кризама (The European Crisis Management Laboratory acts as
a research, development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications,
and crisis management related information sources to support crisis management needs, such as threats
analysis, common situation awareness, and collaborative decision making.
Завршио је летњу школу међународне безбедности одржану у организацији мисије Организације
за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији од 15. до 19. августа 2018. године.
Др Владимир М. Цветковић је на основу одлуке о образовању Комисије за припрему извештаја,
Већа Департмана криминалистике на седници одржаној 01. 07. 2020. године, на Криминалистичко-полицијском универзитету, а на основу члана 2. Статута Криминалистичко-полицијског универзитета и Правилника о начину и поступку стицања звања наставника и сарадника, по конкурсу
објављеном у службеном листу Националне службе за запошљавање ,,Послови“ од 01. 07. 020.
године, именован за члана Комисије за припрему извештаја за избор једног наставника, са пуним
радним временом, у звању вишег предавача или предавача за ужу научну област Безбедносне
науке за наставни предмет Национална безбедност-на период од 5 година.
Др Владимир М. Цветковић је рецензирао више од 80 научних радова у домаћим и међународним часописима, зборницима радова са националних и међународних научних конференција.
Рецензирао је радове за следеће националне часописе: Безбедност; Наука, безбедност и полиција;
Војно дело; Теме; Социолошки преглед; Ватрогаство и управљање пожарима итд. Поред тога,
рецензирао је за бројне међународне часописе од којих су бројни индексирани у Web of Science:
International Journal of Environmental Research and Public Health (8 papers); International Journal of
Disaster Risk Reduction (5 papers); International Journal of Architectural Heritage; International
Journal – Heliyon; Disaster Medicine and Public Health Preparedness; Geomatics, Natural Hazards and
Risk (3 papers); Health Science Journal; Journal of Infection and Public Health; Preventive Medicine
Reports; Risk Analysis; SAGE Open Medicine; Behavioral Sciences; Biomedical and Environmental
Sciences; Sustainability; World Medical & Health Policy; Eastern European Economics итд.
Учествовао је у бројним међународним и научним конференцијама и семинарима:
•

5th Global Summit of GADRI Engaging Sciences with Action, Organised by the Global Alliance
of Disaster Research Institutes together with the support of the Regional Alliances, 2021;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 International Scientific Conference “30 years of independent Macedonian state”;
Study visit to the academic institutions and Think Tanks in the Republic of France, 03 – 07
September 2018 - Organization for Security and Co-operation in Europe;
XI International Scientific Conference, Archibald Reiss Days, 2021;
7th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) takin place on 18-19
October 2018 in Sofia, Bulgaria;
The VIII International Scientific Conference Archibald Reiss Days, University of Criminal
Investigation and Police Studies, Zemun, Belgrade, 2-3 october 2018.;
Annual Meeting of the International Nuclear Security Education Network, International
Atomic Energy Agency in UN Vienna International Centre, from 9 july 2018 to 13 July 2018;
12th International Conference on Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster
Management, on 17-19 May 2018, in Cluj-Napoca, Romania;
Danube Rectors’ Conference 2017, Responsibilities of Danube Universities as promoters of
EUSDR, November 9-10, 2017, University of Zagreb, Croatia;
Regional Workshop on Human Resources Development in Podgorica, Montenegro from 30
October to 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency and Ministry
of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria,
Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1. 9/NH1. 18 Hydrological risk under a gender
and age perspective, Vienna.

3. Допринос академској и широј заједнице
Проф. др Владимир М. Цветковић је учествовао у многобројним активностима, које подразумевају и допринос академској и стручној заједници. Организовао је први национални семинар за студенте из области ванредних ситуација са називом ,,Тактика заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама: искуства са терена и поуке“, од 16. до 18. априла 2021. године, у Великој дворани
Задужбине Коларац. Том приликом, било је присутно више од 250 студената са различитих Факултета и Универзитета у Србији и више од 50 професора и стручњака из области ванредних ситуација.
Такође, др Владимир М. Цветковић је организатор и реализатор више обука за студенте различитих факултета из Србије из области ванредних ситуација: прва основна безбедносна обука из
области ванредних ситуација, Стара планина, од 13. до 16. јула 2019. године; друга основна безбедносна обука из области управљања ризицима и заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Овчарско-Кабларска клисура, од 29. новембра до 1. децембра 2019. године; трећа основна безбедносна обука из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Овчарско-Кабларска
клисура, од 29. октобра до 1. новембра 2020. године; обука за реаговање студената на неприступачним теренима, Кошутњак, 2019. године; учествовао заједно са студентима у међународној теренској вежби управљања последицама ванредних ситуација „СРБИЈА 2018“ у организацији Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације и Евроатлантског координационог центра за ванредне ситуације Организације Северноатлантског уговора (NATO EDRCC), од 8.
до 11. октобра 2018. године, Младеновац.
Проф. др Владимир М. Цветковић, организатор је бројних предавања из области ванредних ситуација: Студентски град, предавање ,,Искуства и поуке у заштити и спасавању грађана Србије за
време оружане агресије 1999. године“ у току 2019. године; оперативно полицијске вештине у ванредним ситуацијама (online) у току 2020. године; командно-симулациона вежба на тему санације
клизишта и рада Градског штаба за ванредне ситуације, 2019. године; уз подршку Секретаријата
за послове одбране, ванредних ситуација, комуникацију и координацију односа са грађанима,
одржана је трибина у вези са стањем ванредних ситуација на подручју града Београда, 2019. године; одржано предавање ,,Природне кастастрофе – изазови за друштво и безбедност“ у истражи-
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вачкој станици Петница (ИСП) у Ваљеву, 2018. године. У протеклом периоду, био је ангажован
као предавач и реализатор семинара ,,Безбедност ученика у школским објектима“, каталошки
број 9 из Каталога програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
ЗУОВ за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину и за школску 2016/2017. годину.
На Веб сајту Научно-стручног друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама, др Владимир М. Цветковић је започео реализацију пројекта израде бесплатних курсева из области ванредних ситуација који су доступни свим студентима и грађанима Републике Србије. У оквиру Факултета безбедности Универзитета у Београду био је ангажован у комисијама за пријемни на Факултету безбедности, Комисији за међународну сарадњу; Комисији за библиотеку итд. Такође, као
заменик руководиоца Центра за ванредне ситуације, одржао је бројне секције, предавања и обуке.

4. Сарадња са другим високошколским установама, научноистраживачким установама, односно установама културe или уметности у земљи и иностранству

У току 2021. године одржао је гостујуће предавање по позиву Универзитету у Новом Саду, Правном Факултету у Новом Саду у оквиру Правне клинике за заштиту животне средине на тему
,,Утицај климатских промена на повећање ризика од природних катастрофа“. У току 2019. године
реализовао је серију гостујућих предавања на Криминалистичко-полицијском универзитету у
оквиру мастер академских студија програма ,,NatRisk“, на предмету ,,Природне катастрофе“ на
позив проф. др Слободана Миладиновића. Као експерт из области управљања ризицима од катастрофа, проф. др Владимир М. Цветковић је био ангажован од стране Географског факултета Универзитета у Београду у експертском тиму за писање тематске свеске: природне непогоде у оквиру
Просторног плана Републике Србије за период од 2021. до 2035. године, чији је носилац израде
био проф. др Славољуб Драгићевић.
Проф. др Владимир М. Цветковић је на основу одлуке о образовању Комисије за припрему
извештаја, Већа Департмана криминалистике на седници одржаној 01. 07. 2020. године, на Криминалистичко-полицијском универзитету, а на основу члана 2. Статута Криминалистичкополицијског универзитета и Правилника о начину и поступку стицања звања наставника и сарадника, по конкурсу објављеном у службеном листу Националне службе за запошљавање ,,Послови“
од 01. 07. 020. године, именован за члана Комисије за припрему извештаја за избор једног
наставника, са пуним радним временом, у звању вишег предавача или предавача за ужу научну
област Безбедносне науке за наставни предмет Национална безбедност-на период од 5 година.
Такође, проф. др Владимир М. Цветковић организовао је и реализовао бројна међународна и национална научна истраживања под покровитељством научних организација које је основао и
којима руководи као што су Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама (више од 500 чланова – професора, истраживача, практичара, студената) и Међународног института за истраживање катастрофа. Др Владимир М. Цветковић одржао је и предавање по
позиву у истраживачкој станици Петница (ИСП) у Ваљеву, 2018. године, на тему ,,Природне
кастастрофе – изазови за друштво и безбедност“.
Др Владимир М. Цветковић је испред Научно-стручног друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама више пута организовао и координирао сарадњу и заједничке научне и стручне активности са Руско-српским хуманитарним центром из Ниша и Правним факултетом из Новог Сада. У многобројним научно-истраживачким и професионалним активностима остварује
континуирану сарадњу са Сектором за ванредне ситуације Републике Србије, Министарства унутрашњих послова РС. Осим тога, учествовао је у многобројним активностима и остварује сарадњу
са Секретаријатом за послове одбране, ванредних ситуација и комуникације при граду Београду.
Такође, проф. др Владимир М. Цветковић је у протеклом периоду више пута гостовао на различитим телевизијама у вези актуелних тема из области ванредних ситуација: Капацитети Републике
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Србије за реаговање у ванредним ситуацијама изазваним шумским пожарима, интервју у емисији
Дневник 2 на РТС 1; стање у области заштите од пожара у стамбеним објектима, Београдска хроника, РТС 1; цивилна заштита у Републици Србији, РТС 1 итд.
Учествовао је у организацији Округлог стола – „Научене лекције из поплава 2014. године – 5 године касније“ у Институту за међународну политику и привреду у Београду, 24. маја 2019. године.
Округли сто је организован у оквиру међународног пројекта Хоризон 2020, DAREnet, у којем су
учествовали представници Факултета безбедности Универзитета у Београду, Сектора за ванредне
ситуације МУП-а РС, Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина Србије,
Канцеларије за управљање јавним улагањима, Црвеног крста Србије и други.
У организацији OSCE (Организације за европску безбедност и сарадњу), пројекта ,,Consolidating
the democratisation process in the security sector in Serbia“ реализовао је студијску посету академским институцијама и ,,Think Tanks“ организацијама у Француској у периоду од 03 – 07 септембра
2018. године. Такође, проф. др Владимир М. Цветковић је члан алумни академске мреже чланова
Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији. Oсим тога, у организацији Међународне
агенције за атомску енергију (IAEA) учествовао је у вишедневном годишњем састанку (Annual
Meeting) у међународном центру УН-а у Бечу (Vienna International Centre) у оквиру Међународне
образовне мреже о нуклеарној безбедности (International Nuclear Security Education Network
(INSEN) као један од представника из Србије.
Проф. др Владимир М. Цветковић је био у дводневној студијској посети у ,,Joint Research Centre the Commission's science and knowledge service EU“ у Италији, Испри и том приликом је посетио
Европску лабораторију за управљање кризама и успоставио сарадњу са еминентним истраживачима ЕУ из области катастрофа (The European Crisis Management Laboratory acts as a research,
development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, and crisis
management related information sources to support crisis management needs, such as threats analysis,
common situation awareness, and collaborative decision making. The laboratory also allows distributed
crisis management training across relevant services of the European Commission, as well as with
partners in the EU Member States and others engaged in crisis management).
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НАУЧНО-СТРУЧНО ДРУШТВО
ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У складу са одредбама чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), доц. др
Владимир М. Цветковић основао је ,,Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама“, на седници одржаној 15. 06. 2018. године. На оснивачкој Скупшини присуствовали су: Др Владимир М. Цветковић, доцент – Универзитет у Београду, Факултет безбедности; Др
Славољуб Драгићевић, редовни професор – Универзитет у Београду, Географски факултет; Др
Владимир Јаковљевић – Универзитет у Београду, Факултет безбедности; Др Бобан Милојковић,
редовни професор – Криминалистичко-полицијски универзитет; Др Јасмина Гачић, ванредни
професор - Универзитет у Београду, Факултет безбедности; Др Станимир Костадинов, редовни
професор – Универзитет у Београду, Шумарски Факултет; Др Срђан Милашиновић, редовни
професор – Криминалистичко-полицијска академија; Др Желимир Кешетовић – Универзитет у
Београду, Факултет безбедности; Др Драган Млађан, редовни професор – Криминалистичкополицијски универзитет; Марина Филиповић, докторанд – Универзитет у Београду, Факултет
безбедности; Милосав Аврамов – специјалиста за безбедносни менаџмент, Управа за ванредне
ситуације, Београд; Милош Величковић – начелник за оперативно-логистичке послове одељења
логистике у Управи центра војномедицинских установа, Београд у саставу Управе за војно здравство Министарства одбране.
Научно-стручно друштво за управљање ризицима у ванредним ситуацијама“ (у даљем
тексту Удружење) је невладино, непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради
остваривања циљева који се односе се на унапређење постојећег фонда теоријског знања из области управљања ризицима у ванредним ситуацијама, спровођење квантитативно-квалитативних
истраживања, организовање националних и међународних коференција, успостављање часописа,
спровођење обука и процена ризика и других академских активности из споменуте области.
Основано је са циљем:
Успостављање међународног научног часописа ,,International Journal of Disaster Risk
Management“ на енглеском језику из области ванредних ситуација који ће превасходно бити
намењен за публиковање оригиналних квантитативих и квалитативних истраживања заинтересованих академских грађана у земљи и иностранству;
2. Спровођење истраживања утемељених у квантитативној или квалитативној истраживачког
традицији у земљи и у иностранству из области управљања ризицима у ванредним ситуацијама;
3. Припремање, конкурисање и реализација националних и међународних пројеката о различитим аспектима управљања ризицима у ванредним ситуацијама;
4. Промовисање, осмишљавање, имплементација и унапређење превентивних мера са циљем
јачања институционалних и неинституционалних капацитета за реаговање у ванредним ситуацијама. На темељима спроведених истраживања осмишљава кампање, програме и планове подизања свести грађана о неопходности унапређења њихове припремљености;
5. Организација националних и међународних научних конференција из области управљања
ризицима у ванредним ситуацијама;
6. Спровођење стручних процена ризика и израда планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на нивоу правних лица, предузећа, локалних заједница из области ванредних
ситуацијa – израда процене угрожености од елементарних и других непогода и Планова заштите и спасавања; израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања према Закону о приватном обезбеђењу.
7. Организација и спровођење различитих видова усавршавања грађана, студената и запослених у заинтересованим институцијама ради оспособљавања кадрова који се баве пословима
управљања ризицима у ванредним ситуацијама;
1.
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8. Врши и друге послове у складу са законом овим Статутом.
Ради остваривања циљева Научно-стручно друштво нарочито:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Организује и спроводи теренска истраживања ради прикупљања примарних података неопходних ради реализације научно-истраживачке делатности у области управљања ризицима у ванредним ситуацијама;
Успоставља научне базе података засноване на прикупљању примарних и секундарних
података (анализа домаће и светске литературе, као и истраживања);
Објављује научне монографије, зборнике радова са националних и међународних конференција, збирке прописа, часописе и друге публикације из области управљања ризицима у
ванредним ситуацијама;
Успоставља сарадњу са свим релевантним субјектима и организацијама (држани органи,
факултети, правна лица) које се баве управљањем ризицима у ванредним ситуацијама у
земљи и иностранству;
Окупља заинтересовану научну и стручну јавност ради унапређења теоријског промишљања из области управљања ризицима у ванредним ситуацијама, као и унапређења
поступања надлежних субјеката и снага система заштите и спасавања;
Организује кампање са циљем промовисања културе смањења ризика од ванредних ситуација; израђује акте о процени ризика из области ванредних ситуација и приватног обезбеђења, као и планове заштите и спасавања;
Спроводи едукацију грађана, студената и ученика у складу са усвојеним програмима едукације у оквиру научног-стручног друштва за управљање ризицима у ванредним ситуацијама;
Утиче на доносиоце одлука у држави да своја решења у погледу смањења ризика од ванредних ситуација заснују на резултатима најновијих истраживања и препорукама релевантних међународних организација из области управљања ризицима у ванредним ситуацијама.

Веб-сајт – www. upravljanje-rizicima. com
E-mail: upravljanje. rizicima. vs@gmail. com
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ЧАСОПИС
INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK MANAGEMENT (IJDRM)

Dear Professor/Researcher,
International Journal of Disaster Risk Management is a peer-reviewed (twice a year) journal serves
all aspects of disaster studies, policy, and management. It provides a platform for academics,
policymakers and practitioners to publish high-quality research and practice concerning natural
disasters, anthropogenic disasters, complex political emergencies and crises around the world. The
journal crosses and affects interdisciplinary boundaries to promote communication, collaboration
and teamwork between professions and disciplines to avoid (prevention) or to limit (mitigation and
preparedness) the adverse impacts of hazards, within the broad context of sustainable development.
The journal encourages to the interchange of ideas and experience, to decrease the risk of disasters
and build community resilience within the context of sustainable development and planetary
boundaries.
Journal will cover all aspects of disaster risk management from a global perspective, including but
not limited to:
• Disaster and crisis management theory and practice,
• Risk awareness and assessment,
• Hazard and vulnerability analysis,
• Knowledge development including education, training, research and information on disasters,
• Public commitment and institutional frameworks, including organizational, policy, legislation
and community action,
• Disaster prevention, mitigation, response, recovery planning, policies, and implementation,
• Promotes the interchange of ideas between practitioners, policy-makers and academics.
Submission Process
Authors are kindly invited to submit their formatted full papers. All paper submissions will be blind
peer reviewed and evaluated based on originality, Research content, correctness, relevance to
conference and readability. Please read complete submission and formatting guidelines before
submitting your paper.
You can submit your paper through following - disaster. risk. management. serbia@gmail. com оr
http://internationaljournalofdisasterriskmanagement. com/index. php/Vol1/about/submissions
Sincerely,
Editor-In-Chief,
Assoc. Prof. Vladimir M. Cvetković, PhD
vladimirkpa@gmail. com; vmc@fb. bg. ac. rs
Disaster Risk Management
The University of Belgrade Faculty of Security Studies, Gospodara Vučića 50, Belgrade, Serbia
Founder and Principal of Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management, Belgrade,
http://upravljanje-rizicima. com/
Journal Website - http://internationaljournalofdisasterriskmanagement. com/index. php/Vol1/issue/view/7
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