
           

                     НАЦРТ 

ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

Члан 1. 

У Закону о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09, 

92/2011 и 93/2012) у члану 8. став 1. тачка 13) речи: „процена ризика“ замењују се 

речима: „процена угрожености“. 

У тачки 20) после речи: „Горска служба спасавања Србије“ додају се речи: 

„Ватрогасни савез Србије“.  

У тачки 25) реч: „ватрогаства,“ бришe се, a после речи: „Горска служба 

спасавања Србије,“ додају се речи: „Ватрогасни савез Србије,“.  

 

        Члан 2. 

У члану 11. став 2. тачка 3) речи: „организује израду Процене“ замењују се 

речима: „израђује Процену“. 

Тачка 12а) мења се и гласи: 

„12а) даје мишљење на Процену угрожености и планове заштите и 

спасавања аутономних покраина, јединица локалне самоуправе и градских 

општина и привредних друштава и других правних лица која су Проценом 

угрожености Републике Србије одређена од посебног значаја за заштиту и 

спасавање;“ 

После тачке 12а) додаје се тачка 12б) која гласи: 

12б) издаје Лиценцу за израду Процене угрожености и планова заштите и 

спасавања (у даљем тексту: Лиценца);“ . 

У тачки 13) речи: „заштиту и спасавање“ замењују се речима: „ванредне 

ситуације“. 

Члан 3. 

У члану 14. став 1. тачка 9) речи: „Службе осматрања, обавештавања и 

узбуњивања“ замењују се речима: „Службе 112“. 

У ставу 2. речи: „надлежном службом“ бришу се. 

Члан 4. 

Назив изнад члана 15. и члан 15. мењају се и гласе: 

„Јединице локалне самоуправе и општине у саставу градова и града Београда“. 
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Члан 15. 

У остваривању права и дужности у питањима заштите и спасавања 

јединице локалне самоуправе преко својих органа обављају следеће послове:  

1) доносе одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији јединице локалне самоуправе и обезбеђују њено спровођење у складу 

са јединственим системом заштите и спасавања;  

2) доносе план и програм развоја система заштите и спасавања на 

територији јединице локалне самоуправе у складу са Дугорочним планом развоја 

заштите и спасавања Републике Србије;  

3) планирају и утврђују изворе финансирања за развој, изградњу и 

извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење 

мера и задатака цивилне заштите на територији јединице локалне самоуправе;  

4)   образују штаб за ванредне ситуације;  

5) непосредно сарађују са надлежном службом, другим државним 

органима, привредним друштвима и другим правним лицима;  

6) остварују сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у складу 

са овим и другим законима;  

7) одређују оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;  

8) обезбеђују телекомуникациону и информациону подршку за потребе 

заштите и спасавања, као и укључење у телекомуникациони и информациони 

систем Службе 112 и повезују се са њим;  

9) израђују и доносе процену угрожености и план заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама;  

10) прате опасности, обавештавају становништво о опасностима;  

11) набављају, постављају и одржавају акустичке изворе (сирене) и осталу 

опрему у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији и обезбеђују 

израду акустичке студије покривености система јавног узбуњивања на својој 

територији; 

12) организују, развијају и воде личну, узајамну и колективну заштиту;  

13) формирају, организују и опремају јединице цивилне заштите опште 

намене и радне јединице у складу са проценом угрожености;  

14) усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са 

суседним јединицама локалне самоуправе;  

15) одређују менаџера за ванредне ситуације за територију своје општине 

(у даљем тексту: менаџер); 

16) предузимају друге превентивне мере за смањење ризика од 

елементарних непогода и других несрећа. 
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За обављање послова из става 1. овог члана формира се служба за ванредне 

ситуације, изузев за општине које имају мање од 50.000 хиљада становника. 

Одредбе овог закона које се односе на јединице локалне самоуправе, 

сходно се примењују и на градске општине.“ 

Члан 5. 

После члана 15. додаје се члан 15а, који гласи: 

„Члан 15а 

За менаџера се може одредити лице које поседује: 

1) одговарајућу стручну спрему и то: најмање високу стручну спрему 

(дипломске академске-мастер, специјалистичке академске, специјалистичке 

струковне односно основне студије у трајању од најмање четири године), 

односно, одговарајући факултет чији је план и програм базиран на области 

безбедности, заштите и спасавања или високу стручну спрему другог образовног 

профила и најмање пет година радног искуства на пословима заштите и спасавања 

и  

2) Лиценцу. 

Менаџер обавља следеће послове: 

1) израђује документа за потребе организације и спровођења заштите и 

спасавања из надлежности јединице локалне самоуправе; 

2) врши стручне, техничке и административне послове за општински 

односно градски штаб за ванредне ситуације;  

3) носилац је израде процене угрожености и плана заштите и спасавања 

јединице локалне самоуправе;  

4) координира рад органа јединице локалне самоуправе и других субјеката 

који учествују у изради процене угрожености, плана заштите и спасавања и 

других докумената које доноси скупштина или извршни орган јединице локалне 

самоуправе из области заштите и спасавања;  

5) члан је штаба за ванредне ситуације задужен за оперативно и планско 

ангажовање снага и средстава јединице локалне самоуправе у ванредним 

ситуацијама;  

6) одговоран је за попуну и обуку јединица цивилне заштите опште намене 

и радних јединица;  

7) одговоран је за обуку и рад повереника цивилне заштите и заменика 

повереника. 

Уколико јединица локалне самоуправе формира службу из члана 15. став 2. 

овог закона, менаџер је руководилац те службе.“ 
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                                                               Члан 6. 

           У члану 16. став 3. мења се и гласи: 

 „Привредна друштва и друга правна лица која су Проценом угрожености 

Републике Србије и проценом угрожености јединице локалне самоуправе, 

одређена као правна лица од посебног значаја за заштиту и спасавање, дужна да 

израде сопствену процену угрожености и план заштите и спасавања.“ 

 После става 3. додају се нови став 4. и став 5. који гласе: 

„Привредна друштва и друга правна лица која су Проценом угрожености 

Републике Србије одређена као правна лица од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, дужна су формирају службу за ванредне ситуације и одреде менаџера 

за ванредне ситуације. 

 Менаџер за ванредне ситуације из става 3. овог члана мора испуњавати 

услове из члана 15а. овог закона.“ 

             Досадашњи став 4. постаје став 6. 

Члан 7. 

            У чл. 20. и 24. речи: „ по тржишним ценама“ бришу се. 

Члан 8. 

У члану 21. став 2. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: 

„1) да прихвате распоред у јединице цивилне заштите и да се одазову у 

случају мобилизације тих јединицa; 

2) да се одазову на позив надлежног штаба за ванредне ситуације ради 

учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара;“. 

Члан 9. 

Члан 22. мења се и гласи: 

„У извршавању задатака заштите и спасавања учествују сви радно 

способни грађани старости од 16 до 60 (мушкарци), односно од 16 до 55 година 

(жене).“ 

Члан 10. 

У члану 23. додају се нови ст. 1. и 2, који гласе: 

„Припадници цивилне заштите су припадници јединица цивилне заштите и 

повереници цивилне заштите. 

Поред лица наведених у ставу 1. овог члана, припадници цивилне заштите 

су и запослени, односно, лица која су ангажована на вршењу задатака цивилне 

заштите у овлашћеним и оспособљеним правним лицима и лица из члана 29. овог 

закона, као и друга лица која одговоре на позив надлежних органа и врше задатке 

цивилне заштите под њиховом контролом.“ 
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Досадашњи ст. 1-3. постају ст. 3-5. 

У ставу 3. који постаје став 5. речи: „става 2.“ замењују се речима: „става 

4“. 

Члан 11. 

 У члану 25. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„Накнада за запослена лица ангажована на извршењу задатака цивилне 

заштите у нерадне дане обрачунава се на начин из става 2. овог члана. 

Запослени који одсуствује са посла због извршења задатка из става 1. овог 

члана, не сме због тога да трпи последице у радно-правном статусу код 

послодавца.” 

Члан 12. 

У члану 31. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Ванредна ситуација може да се прогласи за град, град Београд, општину, 

градску општину или целу територију Републике Србије.  

Ванредна ситуација проглашава се ако постоји непосредна опасност да ће 

захватити или ако је већ захватила територију општине, градске општине, града и 

града Београда.“ 

У ставу 3. после речи: „за Републику Србију“, речи: „односно њен део,“ 

бришу се. 

Члан 13. 

У члану 32. став 1. мења се и гласи: 

„Одлуку о проглашењу ванредне ситуације, на предлог надлежног штаба за 

ванредне ситуације доноси за територију општине - председник општине, за 

територију града, града Београда - градоначелник, односно, за територију градске 

општине - председник градске општине.“ 

У ставу 3. речи: „или за њен део“ бришу се. 

Члан 14. 

У члану 33. став 1. додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) за територију градске општине – општински штаб за ванредне 

ситуације, који образује скупштина градске општине.“ 

Члан 15. 

У члану 37. став 1. тачка 3) речи: „преко општинских штабова за ванредне 

ситуације,“ бришу се.  

Члан 16. 

У члану 38. став 1 после тачке 19) додају се тачке 20) и 21), које гласе: 
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„20) распушта штаб за ванредне ситуације јединице локалне самоуправе, 

уколико исти не обавља послове заштите и спасавања у складу са законом, другим 

прописима и општим актима, не доноси правовремене и одговарајуће одлуке на 

основу којих се спроводе и предузимају потребне мере заштите и спасавања 

грађана и материјалних добара у случају најаве или настанка опасности на 

територији јединице локалне самоуправе; 

21) у случају распуштања штаба за ванредне ситуације из тачке 20) овог 

става, формира се привремени штаб за ванредне ситуације из реда чланова 

Републичког штаба за ванредне ситуације, надлежне службе и руководиоца 

оспособљених правних лица за заштиту и спасавање са територије јединице 

локалне самоуправе.“ 

После става 1. додају се ст. 2-4,  који гласе: 

„За оперативно деловање и координацију ангажованих снага и средстава у 

ванредним ситуацијама, Републички штаб за ванредне ситуације формира 

Оперативни штаб као своје помоћно стручно тело, које је у време ванредне 

ситуације проглашене на територији Републике Србије, у непрекидном заседању. 

Оперативни штаб из става 2. овог члана чине представници министарстава, 

других органа државне управе и других правних лица које делегирају чланови 

Републичког штаба за ванредне ситуације.  

Републички штаб за ванредне ситуације може формирати привремени 

оперативни штаб за оперативно деловање и координацију у ванредним 

ситуацијама на делу територије Републике Србије.“  

Члан 17. 

У члану 40. став 2. мења се и гласи:  

„Начелник покрајинског штаба је представник надлежне службе, а именује 

га и разрешава извршни орган аутономне покрајине.“ 

Члан 18. 

У члану 42. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Командант општинског штаба за ванредне ситуације градске општине је 

председник градске општине, по положају.“ 

Досадашњи ст. 3-6 постају ст. 4-7. 

Досадашњи став 6. који постаје став 7. мења се и гласи: 

„Начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације јединица 

локалне самоуправе поставља и разрешава скупштина града, општине односно 

градске општине, на предлог градоначелника, председника општине, односно 

председника градске општине.“ 

Члан 19. 

У члану 44. став 1. мења се и гласи: 
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„Снагама за заштиту и спасавање ангажованим у акцијама заштите и 

спасавања и операцијама у којима учествују и снаге надлежне службе и других 

организационих јединица Министарства, на територији за коју је проглашена 

ванредна ситуација, непосредно руководи надлежнa служба.“ 

После става 1. додаје се став 2, који гласи: 

„Изузетно, када није активиран надлежни штаб, а постоји најава или је 

настала опасност која угрожава или може угрозити животе људи и објекте 

критичне инфраструктуре, надлежна служба може наредити хитно ангажовање 

људских и материјалних ресурса неопходних органа и служби, посебних 

организација, овлашћених и оспособљених правних лица и других субјеката.“ 

Члан 20. 

Наслов изнад члана 45. мења се и гласи: 

„Процена угрожености и план заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама“. 

У члану 45. став 3. брише се. 

Члан 21. 

После члана 45. додаје се нови члан 45а, који гласи: 

„Члан 45а 

Носиоци израде процене угрожености и планова заштите и спасавања и 

менаџери за ванредне ситуације, морају поседовати лиценцу за израду процене 

угрожености и планова заштите и спасавања.  

Лиценцу из става 1. овог члана издаје Министарство лицу које има: 

1) најмање високу стручну спрему (дипломске академске-мастер, 

специјалистичке академске, специјалистичке струковне односно основне студије у 

трајању од најмање четири године); 

2) положен стручни испит из области израде процене угрожености и 

планова заштите и спасавања. 

Рок важења Лиценце је 5 година. 

Министарство ће одузети Лиценцу ако накнадном провером утврди да 

нису испуњени услови потребни за издавање Лиценце; 

Министарство води евиденције о издатим и одузетим Лиценцама из овог 

члана. 

Министар прописује програм, начин и трошкове полагања стручног 

испита, висину надокнаде за рад испитне комисије, изглед и поступак издавања и 

одузимања Лиценце из става 1. овог члана.“ 
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Члан 22. 

         У члану 48. ст. 1. и 2. речи: „у сарадњи са надлежном службом“ бришу се. 

 Став 3. мења се и гласи: 

„План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама градских општина 

израђују органи градских општина у сарадњи са надлежним органима града, а 

доноси га извршни орган градске општине.” 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Пре доношења процене угрожености и плана заштите и спасавања 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине, прибавља 

се мишљење надлежне службе.” 

Члан 23. 

Члан 49. мења се и гласи: 

„Члан 49. 

Овлашћена и оспособљена правна лица којима су утврђени задаци 

Националним планом заштите и спасавања, покрајинским планом заштите и 

спасавања или плановима заштите и спасавања јединица локалне самоуправе и 

градских општина, дужни су да у својим плановима заштите и спасавања посебно 

израде делове плана којим се разрађују утврђени задаци.“ 

Члан 24. 

Члан 49а брише се. 

Члан 25. 

У члану 57. став 2. речи: „Евакуацији подлежу:“ замењују се речима: 

„Приликом евакуације приоритет имају:“.  

Став 3. мења се и гласи: 

„Наредбу о обиму евакуације и категоријама становништва које се 

евакуише доноси надлежни штаб за ванредне ситуације.“ 

Члан 26. 

У члану 58. став 1. мења се и гласи: 

„Евакуацију становништва унутар подручја јединица локалне самоуправе, 

односно градске општине, наређује штаб за ванредне ситуације јединица локалне 

самоуправе, односно градске општине.“ 

После става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „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 
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врше евакуацију, евакуација се може извршити присилно уз асистенцију 

полиције.” 

Члан 27. 

У члану 59. став 2. мења се и гласи: 

„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.“ 

Члан 28. 

У члану 63. став 4. мења се и гласи: 

„Ближе прописе о изградњи и одржавању склоништа доноси министар 

споразумно са министром надлежним за послове одбране и министром 

надлежним за послове грађевинарства.“. 

Члан 29. 

У члану 66. став 2. реч: „доноси“ замењује се речима: „даје мишљење на“.  

Члан 30. 

У члану 73. став 1. мења се и гласи: 

„Привредно друштво и друго правно лице из члана 72. овог закона дужно 

је, узимајући у обзир делатност којом се бави, врсту и количину опасних материја 

и објекте које користи, у складу са Планом заштите од удеса, предузме мере за 

спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, 

материјална добра и животну средину.“ 

Члан 31. 

У члану 79. став 4. брише се. 

Члан 32. 

У члану 80. став 1. речи: „Привредно друштво и друго правно лице дужно 

је да изради и достави Министарству План заштите од удеса:“ замењују се 

речима: „Министарство даје сагласност на План заштите од удеса привредном 

друштву и другом правном лицу:“ 

Ст. 2-5. бришу се.  

Члан 33. 

У члану 91. став 2. мења се и гласи: 

„У отклањању последица и спровођењу асанације, у складу са својим 

овлашћењима и дужностима, учествују државни органи, јединице локалне 

самоуправе, ветеринарска инспекција, комунална инспекција, здравствене и 

ветеринарске установе, комунална предузећа, кафилерије и друга овлашћена и 
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оспособљена правна лица, снаге надлежне службе, Војске Србије, јединице 

цивилне заштите и грађани.“ 

Члан 34. 

У члану 96. став 1. речи: „и селима“ бришу се. 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„У насељима повереници се, по правилу, постављају из редова 

председника месних заједница, шефова месних канцеларија и председника 

скупштине станара.“ 

Досадашњи ст. 2.-5. постају ст. 3.-6. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. у тачки 3) после речи: „локалне 

самоуправе“ додају се речи: „и општина у саставу градова и града Београда“. 

Члан 35. 

У члану 97. додаје се став 4. који гласи: 

„Упутство за рад повереника са критеријумима за њихово постављање, 

доноси министар.“ 

Члан 36. 

Члан 98. мења се и гласи: 

„Члан 98. 

Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као 

оперативне снаге за извршавање задатака цивилне заштите. 

Јединице цивилне заштите образују се као специјализоване јединице, 

јединице опште намене и радне јединице. 

Јединице цивилне заштите опште намене образују се, опремају и обучавају 

и оспособљавају ради извршавања задатака цивилне заштите. 

Јединице цивилне заштите опште намене образују јединице локалне 

самоуправе, привредна друштва и друга правна лица. 

 Радне јединице цивилне заштите могу да образују јединице локалне 

самоуправе, у случају потребе, као привремене саставе од добровољаца и радно 

способног становништва, за извршавање једноставнијих послова заштите и 

спасавања. 

Јединице цивилне заштите образују се у складу са Проценом угрожености. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује број и величину 

јединица цивилне заштите опште намене које образује. 

Ближе прописе о личној и материјалној формацији јединица цивилне 

заштите опште намене и наставни план и програм за обуку доноси министар.“ 
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Члан 37. 

У члану 99. ст.  3. и 4. бришу се. 

Члан 38. 

У члану 100. став 1. мења се и гласи:  

„Специјализоване јединице цивилне заштите које формира надлежна 

служба попуњавају се запосленим лицима надлежне службе, војним обвезницима 

у складу са посебним законом, обвезницима цивилне заштите и добровољцима.“. 

После става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који гласе: 

„Jединице цивилне заштите опште намене локалних самоуправа и општина 

у саставу градова и града Београда, попуњавају се првенствено војним 

обвезницима који су војни рок служили у цивилној служби у складу са посебним 

законом,  добровољцима и обвезницима цивилне заштите.  

У радне јединице цивилне заштите распоређују се лица из члана 22. овог 

закона и волонтери.“ 

Досадашњи ст. 2-8. постају ст. 5-11. 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 8. речи: „из става 2. овог члана“ 

замењују се речима: „става 5. овог члана“. 

Члан 39. 

У члану 104. став 1. тачка 3) после речи: „комуникационо-информационог 

система“ додају се речи: „и система заштите информација“. 

У ставу 3. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) јединице Службе 112;“ 

Члан 40. 

Члан 105. мења се и гласи: 

„Члан 105. 

Национални центар 112 и оперативни центри 112, од субјеката система 

осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, у складу са 

прописаним процедурама, прикупљају, анализирају, прате и обавештавају 

надлежне органе и институције о свим врстама информација из области заштите и 

спасавања. 

Национални центар 112 обавља међународне комуникационо-

информативне послове из области заштите од елементарних непогода и других 

несрећа. 

Оперативни центри 112 раде као јединствени комуникационо-

информативни центар. 
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Јединице Службе 112 образују се као специјализоване јединице цивилне 

заштите за осматрање и узбуњивање ради извршавања задатака Службе112. 

Јединице Службе 112 образује и њима управља Министарство. 

Процедуре из става 1. овог члана, прописује министар. 

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, као и њихове организације размештаја, 

процедуре управљања, употребе и одржавања. 

Набавку, постављање и одржавање одговарајућих акустичких извора 

(сирена) и остале опреме, у складу са Проценом угрожености, овим законом, 

акустичком студијом, техничким нормативима и другим прописима и општим 

актима, на својој територији, обезбеђује аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе. 

Набавку, постављање и одржавање уређаја за предају и пријем сигнала за 

даљинско управљање сиренама и преносне путеве обезбеђује Република Србија. 

Системом за јавно узбуњивање управља надлежна служба. 

Министар прописује техничке нормативе за планирање, изградњу и 

одржавање система за јавно узбуњивање.“ 

Члан 41. 

Члан 106. мења се и гласи: 

„Члан 106. 

Електропривредна, водопривредна и друга привредна друштва која 

користе хидросистеме и акумулације јаловине, дужна су да обезбеде 

благовремено обавештавање и узбуњивање становништва о опасностима 

изазваним акумулацијама 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. 

Субјекти из ст. 1. и 2. овог члана дужни су да својим средствима изграде и 

дограде системе за рано упозоровање обавештавање и узбуњивање и да се укључе 

у систем јавног узбуњивања у Републици Србији и то у року: 

1) који одреди надлежни орган а који не може бити дужи од две године за 

субјекте који већ обављају своју делатност; 

2) од 30 дана пре почетка свог рада за субјекте који започињу своју 

делатност.  
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Субјекти из ст. 1. и 2. овог члана дужни су да својим средствима одржавају 

изграђене системе за обавештавање и узбуњивање и да отклоне квар у складу са 

добијеним мерама надлежног органа у року који не може бити дужи од 30 дана. 

 Власници алармних сирена и уређаја, који су укључени у систем јавног 

узбуњивања, осим субјеката из ст. 1. и 2. овог члана, дужни су да исте одржавају у 

исправном стању, а у случају немогућности потребно је да исте пренесу у 

власништво јединица локалне самоуправе.“ 

Члан 42. 

 У члану 111. став 1. мења се и гласи: 

 „Овлашћена и оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање 

грађана, материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних 

елементарним непогодама и другим несрећама у складу са задацима из 

Националног плана заштите и спасавања или планова заштите и спасавања 

јединица локалне самоуправе.“ 

 После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Ангажовање овлашћених и оспособљених правних лица врши надлежни 

штаб за ванредне ситуације.“ 

 Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.  

 У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. реч „уговором“ брише се. 

Члан 43. 

Члан 112. мења се и гласи: 

„Члан 112. 

У складу са овим законом, другим прописима и општим актима, органи и 

јединице цивилне заштите попуњавају се војним обвезницима, добровољцима и 

грађанима који нису војни обвезници. 

Попуну органа и јединица цивилне заштите војним обвезницима врши 

надлежни орган Министарства одбране, према исказаним потребама надлежне 

службе и органа јединица локалне самоуправе. 

Попуну органа и јединица цивилне заштите добровољцима и грађанима 

који нису војни обвезници врши надлежна служба и надлежни орган јединица 

локалне самоуправе.“ 

         Члан 44 

У члану 118. став 1. тачка 1) брише се. 

Члан 45. 

Члан 120. мења се и гласи: 

„Члан 120. 
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 За потребе обучавања и оспособљавања снага заштите и спасавања 

образују се Национални и регионални тренинг центри за ванредне ситуације. 

Припадници цивилне заштите обучавају се и оспособљавају за извршавање 

задатака цивилне заштите кроз курсеве, семинаре, тренинге, вежбе и друге врсте 

обуке. 

Ближе прописе о начину обучавања, наставним плановима и програмима и 

нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне 

заштите доноси министар. 

 О спроведеним обукама води се посебна евиденција, у складу са законом. 

 Ближе прописе о начину вођења евиденције о обуци прописује министар.“ 

Члан 46. 

 Члан 121. мења се гласи: 

„Члан 121. 

Припаднике цивилне заштите распоређене по војној обавези, надлежна 

служба, надлежни орган локалне самоуправе, позива на обуку преко 

Министарства одбране.  

Добровољце и обвезнике цивилне заштите распоређене у 

специјализованим јединицама позива надлежна служба најкасније 30 дана пре 

почетка обуке. 

Припаднике јединица цивилне заштите опште намене позива орган 

локалне самуправе односно градске општине. 

Припадника организованих снага заштите и спасавња који се не попуњава 

по основу војне обавезе, надлежна служба позива на обуку непосредно.“ 

     Члан 47. 

У члану 125. став 3. брише се. 

     Члан 48. 

Члан 126. мења се и гласи: 

        „Делимична мобилизација може се наредити ради провере спремности за 

извршење мобилизације и задатака заштите и спасавања и употребе јединица за 

наменске задатке заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и ванредним 

догађајима.  

           Мобилизацију из става 1. овог члана наређује руководилац надлежне 

службе по одобрењу министра, а за јединице цивилне заштите локалне 

самоуправе градоначелник, односно, председник општине.“ 

 

     Члан 49. 
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После главе VIII додаје се нова глава IX, која гласи: 

„ IX САДРЖАЈ, НАЧИН ВОЂЕЊА И РОКОВИ ЧУВАЊА 

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

Члан 129а 

У области заштите и спасавања установљавају се следеће евиденције: 

1) Евиденција о урученим признањима и наградама поводом Дана Сектора 

за ванредне ситуације, Дана цивилне заштите и Дана заштите од пожара. 

2) Евиденција о овлашћеним, оспособљеним и опремљеним правним 

лицима за заштиту и спасавање, 

3) Евиденција о припадницима цивилне заштите, 

4) Евиденција о јединицама цивилне заштите, 

5) Евиденција о материјално – техничким средствима, 

6) Евиденција о члановима штабова за ванредне ситуације, 

7) Евиденција о привредним друштвима и другим правним лицима која 

рукују опасним материјама, 

8) Евиденција о испитима, кандидатима и лиценцама за обављање послова 

израде Процене угрожености и планова заштите и спасавања, 

9) 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, 

10) Евиденциони картон кадра криптозаштите, 

11) Телефонски именик припадника Сектора за ванредне ситуације. 

Члан 129б 

Евиденција о урученим признањима и наградама поводом Дана Сектора за 

ванредне ситуације, Дана цивилне заштите и Дана заштите од пожара води се 

ради евидентирање награђених правних лица и заслужних појединаца у области 

заштите и спасавања.  

Евиденција из става 1. овог члана 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.  

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је пет година. 

 

Члан 129в 
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Евиденција о овлашћеним, оспособљеним и опремљеним правним лицима 

за заштиту и спасавање води се ради евидентирања овлашћених, оспособљених и 

опремљених правних лица, удружења и невладиних организација од значаја за 

заштиту и спасавање. 

Подаци се прикупљају на основу изјаве овлашћеног лица у правном лицу 

или одговорног лица у удружењу или невладиној организацији. 

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је док траје мандат директору 

односно руководиоцу односно док је правно лице, удружење или невладина 

организација у активном статусу; 

Врсте евиденција о овлашћеним, оспособљеним и опремљеним правним 

лицима за заштиту и спасавање су: 

 1) Идентификациони подаци о овлашћеним, оспособљеним и опремљеним 

правним лицима за заштиту и спасавање, који садрже: 

(1) матични број, ПИБ, назив правног лица, број текућег рачуна, адреса 

седишта, телефони, факс, Е-маил адреса и Website правног лица;  

(2) подаци о директору, односно руководиоцу и лицу за контакт (име, 

презиме и телефони за контакт);  

(3) шифра и назив делатности;  

(4) облик организовања;  

(5) подаци о запосленим кадровима (струке и занимања од значаја за 

заштиту и спасавање); 

(6) подаци о делатностима од значаја за заштиту и спасавање; 

(7) подаци о капацитетима објеката од значаја за заштиту и спасавање 

(назив објекта и капацитет);  

(8) подаци о опреми и средствима од значаја за заштиту и спасавање 

(назив, количина и исправност средства), а нарочито о механизацији и моторним 

возилима; 

(9) податке о специјализованим јединицама цивилне заштите које 

формира правно лице. 

2) Идентификациони подаци о удружењима и невладиним организацијама 

од значаја за заштиту и спасавање садржи податке из става 4. тачке 1. подтачке 

(1),(7) и (8). овог члана, као и: 

(1) податке о одговорном лицу и лицу за контакт (име и презиме, телефони 

за контакт); 

(2) податке о циљевима;  

(3) податке о члановима удружења - организација са посебним занимањима 

и вештинама који су од значаја за заштиту и спасавање;  
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(4) задатке које би удружење могло да извршава у заштити и спасавању.  

Члан 129г 

Евиденција о припадницима цивилне заштите води се ради евиденције 

припадника цивилне заштите и припадника активне резерве специјализованих 

јединица цивилне заштите. 

Подаци се прикупљају на основу јединичних војних картона добијених од 

центара министарства одбране и на основу ажурирања података приликом 

ангажовања на обукама и тренинзима, подаци се добијају непосредно од 

припадника сјцз и по службеној дужности од других државних органа.  

Рок чувања и употребе података из става 1. овог члана је док су лица у 

активном статусу припадника цивилне заштите или припадника активне резерве 

специјализованих јединица цивилне заштите  

Врсте евиденција о припадницима цивилне заштите: 

1) Картон припадника цивилне заштите, који садржи: 

(1) подаци о распореду у картотеци; 

(2) јединствени матични број грађанина (ЈМБГ); 

(3) име (име једног родитеља) презиме припадника; 

(4) пол;  

(5) дан, месец и година рођења, место и држава рођења;  

(6) пребивалиште, односно боравиште и адреса становања;  

(7) бројеви телефона за контакт;  

(8) подаци који се односе на служење војног рока и подаци о војној 

књижици (серија и број);  

(9) школска спрема и занимање; 

(10) биометријски подаци (крвна група, Рх фактор); 

(11) подаци о запослењу (назив послодавца, назив и дужности, односно 

послови радног места, адреса и телефон на радном месту, радном искуству у 

струци);  

(12) подаци о распореду у органу - јединици цивилне заштите (број одлуке 

о постављењу, датум саопштења распореда у цивилној заштити и дужност на коју 

се припадник распоређује);  

(13) подаци о општем стручном оспособљавању у цивилној заштити;  

(14) подаци о учешћу у акцијама заштите и спасавања;  

(15) подаци о личној карти припадника цивилне заштите.  
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2) Картон припадника активне резерве специјализованих јединица цивилне 

заштите садржи податке из става 4. тачка 1), као и: 

(1) податке о специјалистичким обукама и тренинзима,  

(2) податке о општој оцени оспособљености,  

(3) податке о закљученим уговорима,  

(4) податке о одсуствовању из места пребивалишта са периодом 

одсуствовања и местом, адресом и телефоном на одсуству;  

Члан 129д 

 Евиденција о јединицама цивилне заштите води се ради евидентирање 

припадника цивилне заштите. 

 Подаци се прикупљају на основу јединичних војних картона добијених 

од центара министарства одбране и на основу ажурирања података приликом 

ангажовања на обукама и тренинзима, подаци се добијају непосредно од 

припадника специјализованих јединица цивилне заштите и по службеној 

дужности од других државних органа. 

 Рок чувања и употреба евиденције из става 1. овог члана је док су лица 

у активном статусу припадника специјализованих јединица цивилне заштите. 

 Врста евиденције о јединицама цивилне заштите: 

Преглед припадника јединице цивилне заштите, који садржи: 

(1) податке о врсти и бројном називу јединице; 

(2) презиме и име припадника распоређених у јединицу цивилне 

заштите; 

(3) јединствени матични број грађанина (ЈМБГ); 

(4) дужност по формацији; 

(5) стручна спрема, занимање; 

(6) знања и вештине битне за заштиту и спасавање;  

(7) податке о запослењу;  

(8) податке о адреси и телефонима за контакт; 

(9) Е-маил адреса; 

(10) податке о завршеној обуци. 

 

Члан 129ђ 
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Евиденција о материјално-техничким средствима води се ради 

евидентирања задужења материјалним средствима припадника јединица цивилне 

заштите. 

 Подаци се прикупљају непосредно од лица које je задужило опрему као и 

на основу службених евиденција које садрже податке о количинама и врсти 

опреме. 

 Рок чувања и употребе евиденције из става 1. овог члана је до истека рока 

трајања или оштећења материјалног средства. 

 Врста евиденција о материјално-техничким средствима: 

Лични картон задужења, који садржи: 

(1) податке о називу органа;  

(2) бројни назив јединице цивилне заштите;  

(3) презиме, очево име и име, ЈМБГ, дужност у цивилној заштити;  

(4) податке о личној карти; 

(5) податке о називу задуженог средства, односно опреме са подацима о 

истом; 

(6) датум пријема средства, односно опреме;  

(7) потпис лица које је задужило опрему. 

Члан 129е 

Евиденција о члановима штабова за ванредне ситуације води се ради 

прегледа чланова штаба на свим нивоима образовања. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи: име и презиме, телефон на 

послу, мобилни телефон, e-mail, функција. 

Евиденција из става 1. овог члана се користе за потребе реаговања у 

ванредним ситуацијама и координације рада штабова. 

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је  до промене члана штаба. 

 

Члан 129ж 

Евиденција о привредним друштвима и другим правним лицима која 

рукују опасним материјама води се ради идентификовања одговорних лица и лица 

за контакт из привредних друштава и других правних лица која рукују опасним 

материјама. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи податке о  одговорном лицу и то 

адреса, телефон, факс, електронска адреса као и податке лица за контакт и то: име 

и презиме, адреса, контакт телефон, електронска пошта. 
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Евиденција из става 1. овог члана се користи за остваривање сарадње са 

лицима за контакт за реаговање у случају удеса са опасним материјама. 

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је до промене одговорног 

лица у правном лицу или лица за контакт.   

Члан 129з 

Евиденција о испитима, кандидатима и лиценцама за обављање послова 

израде Процене угрожености и планова заштите и спасавања води се ради 

приступа и коришћење података у вези реализације стручног испита и добијања 

лиценце за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања за 

потребе локалне самоуправа и привредних друштава. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи: име, име оца, презиме, ЈМБГ, 

школска спрема, контакт телефон, e-mail, адреса становања, датум испита, број 

лиценце, место издавања лиценце, датум уручења, потпис примаоца лиценце. 

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је до дана престанка важења 

лиценце. 

Члан 129и 

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 води се ради размене информација и координације управљања ризиком 

од ванредних догађаја и ванредних ситуација и достављања службене поште ван 

радног времена. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи: функцију, радно место, име и 

презиме, телефон ПТТ, мобилни телефон,факс, e-mail. 

Евиденција из става 1. овог члана се користи ради комуникације и 

ангажовања са одговорним лицима у државним органима, посебним 

организацијама, јавним предузећима, привредним друштвима, јединицама 

локалне самоуправе и другим службама од значаја за заштиту и спасавања у 

случају ванредних догађаја и ванредних ситуација као и достављање поште ван 

радног времена. 

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је до промене одговорног 

лица. 

Члан 129ј 

Евиденциони картон кадра криптозаштите води се ради подаци о кадру 

криптозаштите због потреба службе. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи: име, име оца и презиме, ЈМБГ, 

адреса и место сталног боравка, радно место, звање-чин, школска спрема. 

Евиденција из става 1. овог члана се користи ради једнообразног прегледа 

и вођења података о кадровима криптозаштите у надлежној служби 
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Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је трајног карактера. 

Члан 129к 

Телефонски именик припадника Сектора за ванредне ситуације води се 

ради доступности и комуникације са свим припадницима надлежне службе ради 

остваривања контакта. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи: име и презиме, функција , ПТТ 

телефон на послу – директан, централа, локал, мобилни телефон, факс, e-mail, 

интранет адресу. 

Рок чувања евиденције из става 1. овог члана је до промене лица која су 

евидентирана у телефонском именику. 

Члан 129л 

Прикупљање, коришћење и заштита података из евиденција у области 

заштите и спасавања врше се у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности. 

Досадашње главе IX - XIV постају главе X – XV.“ 

Члан 50. 

             У члану 132. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

 „2) специјализоване јединице цивилне заштите које образује надлежна 

служба“. 

 У члану 132. став 1. тачка 3) после речи „одржавање“ додају се речи 

„Националног и“. 

Члан 51. 

              У члану 135. ставу 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) наменских прихода буџета, који су дефинисани као наменски приходи 

Фонда, а нарочито: 

(1) средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих друштавау 

висини 5% од наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности; 

(2) средстава правних лица која за осигурање од пожара своје имовине 

оснивају властите осигуравајуће фондове у висини од 3% од премије осигурањаод 

пожара; 

(3) средстава остварених на основу издвајања осигуравајућих друштавау 

висини 5% од прихода наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних 

материја у друмском, железничком, речном и ваздушном саобраћају; 

(4) средстава наплаћених од привредних субјеката на годишњем 

нивоу,који се баве производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и 
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продајом запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, по основу 

укупних инсталисаних капацитета ускладиштења и главне мерне регулационе 

станице на магистралном гасоводу, и то: 

-0,5% вредности малопродајне цене по 1 л врсте запаљиве течности и гаса 

који се складишти; 

-0,5% вредности малопродајне цене по 1 кг експлозивне материје која се 

складишти; 

(5) средстава остварених на основу издвајања надлежног органа 

запослове цивилног ваздухопловства, намењених за потребе службе за трагање и 

спасавање у случају удеса ваздухоплова; 

(6) средстава остварених по основу 1% прихода од продаје улазница 

заспортске догађаје, по пријављеном догађају Министарству; 

(7) наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене овим законом и 

законима који уређују области заштите од пожара, експлозивних и опасних 

материја; 

(8) средстава оставрених у износу од 10 динара у оквиру претплате за 

телекомуникационе услуге; 

(9) 50% средстава која се уплаћују на одговарајући рачун прописан за 

уплату јавних прихода буџета Републике Србије и користе се за унапређење и 

развој области електронских комуникација и информационог друштва, у складу са 

посебним законом.  

У ставу 2. речи „у ставу 1. тачка 1)“ замењују се речима „у ставу 1. тач. 1) и 

2) подтач. (8) и (9)“  

Члан 52. 

Члан 140. мења се и гласи: 

„Члан 140. 

Међународна сарадња у области заштите и спасавања остварује се:  

 1) закључивањем међународних уговора и њиховом применом;  

2) чланством и учешћем у раду у међународним организацијама и 

институцијама;  

3) међусобним обавештавањем и разменом информација са другим 

државама, међународним организацијама и институцијама о опасностима и 

последицама катастрофа и о мерама и активностима за смањење ризика од 

катастрофа;  
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4) пружањем, тражењем и прихватањем међународне помоћи у заштити и 

спасавању људи и материјалних добара;  

5) координацијом са надлежним органима и институцијама државе 

приликом примања или пружања међународне помоћи, као и у току транзита 

снага и средстава за помоћ у заштити и спасавању између других држава;  

6) координацијом деловања снага за заштиту и спасавање других држава на 

територији Републике Србије са националним снагама; 

7) координацијом слања и прихвата хуманитарне помоћи намењене 

снагама заштите и спасавања током ванредне ситуације; 

8) припремањем, организовањем и учествовањем у међународним 

пројектима, конференцијама, семинарима, курсевима, вежбама и другим 

облицима обучавања и успостављањем научно техничке сарадње.“ 

Члан 53. 

 У члану 143. став 3. реч: „инспектора“ замењује се речима: „надлежне 

службе“.  

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 

 „Упутство за рад инспектора из става 1. овог члана доноси министар.“ 

Члан 54. 

У наслову испред члана 144. после речи: „Прекршаји правног лица“ додају 

се речи: „и одговорног лица у правном лицу“. 

У члану 144. став 1. после тачке 1) додају се тачке 1а)-1г) које гласе: 

„1а) не изврши припрему привредних друштава и других правних лица за 

заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несреће (члан 16. став 

6); 

1б)  не формира службу за ванредне ситуације и не одреди менаџера за 

ванредне ситуације (члан 16. ст. 4. и 5); 

1в) за менаџера за ванредне ситуације одреди лице које не испуњава услове 

из члана 15а став 1.(члан 15. став 1. тачка 16) у вези са чланом 15а став 1.); 

 1г) не изради и доносе процену угрожености и план заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама у року (члан 147. став 2);“ 

После тачке 5) додају се тачке 5а) и 5б), које гласе:  

„5а) не донесе одлуку о проглашењу ванредне ситуације, на предлог 

надлежног штаба за ванредне ситуације, за територију општине - председник 
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општине, односно за територију града, града Београда – градоначелник (члан 32. 

став 1); 

5б) не изради план заштите и спасавања (члан 46.став 3); 

После тачке 10) додају се тачке 10а) – 10в) које гласе: 

„10а) не израде делове плана којим се разрађују утврђени задаци(члан 49); 

  10б) не обезбеди одржавање својих склоништа (члан 66. став 3); 

  10в) врши адаптацију или реконструкцију склоништа и користи 

склоништа у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове (члан 

67. став 1);“ 

Тачка 21) мења се и гласи: 

„21) не примени План заштите од удеса у случају удеса или у случају 

настанка околности које могу изазвати удес, односно не ажурира и не тестира 

План заштите од удеса (члан 79. став 1.и 3)“. 

Тачка 31) брише се. 

Тачка 35) мења се и гласи: 

„35) не обезбеди благовремено обавештавање и узбуњивање становништва 

о опасностима изазваним акумулацијама које користе (члан 106. став 1); 

Тачка 36) мења се и гласи: 

„36) не обезбеди благовремено обавештавање и узбуњивање становништва 

о опасностима изазваним опасним материјама (члан 106. став 2).“ 

После тачке 36) додају се тачке 36а)-36в) које гласе: 

„36а) не изгради и догради системе за рано упозоравање, обавештавање и 

узбуњивање и не укључи се у систем за узбуњивање у Републици Србији (члан 

106. став 3); 

 36б) не одржавају изграђене системе за обавештавање и узбуњивање и не 

отклоне квар у складу са добијеним мерама надлежног органа (члан 106. став 4); 

36в) не одржавају алармне сирене у исправном стању (члан 106. став 5);“ 

У тачки 47) речи: „члан 111.став 2.“ замењују се речима: „члан 111. став 3.“ 

После тачке 48) додаје се тачка 48а) која гласи: 

„48а) неовлашћено  употребљава знак цивилне заштите (члан 116. став 3);“ 

Тачка 50) брише се. 
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Тачки 51) мења се и гласи: 

„51) не донесе односно не ажурира Дугорочни план развоја система 

заштите и спасавања (члан 129. ст. 3. и 5);“. 

После тачке 51) додаје се тачка 52) која гласи: 

„52) не уплати средства у буџетски фонд за ванредне ситуације (члан 135 

став 1. тачка 2).“ 

Члан 55. 

У члану 145. став 1. пре тачке 1) додаје се тачка 1а) која гласи: 

„1а) не омогући да се на њиховим непокретностима спроводе радови 

неопходни за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа 

односно не ставе на располагање опрему, материјално техничка средства и 

потребно људство (члан 20. ст. 3. и 4);“ 

У тачки 2) речи: „члан 22. став 1.“ замењују се речима: „члан 22“. 

У тачки 3) речи „члан 23.став 1.“ замењују се речима „члан 23. став 3.“ 

После тачке 6) додаје се тачка 6а) која гласи: 

„6а) не обавесте о откривеном НУС (члан 89. став 2);“ 

После тачке 10) додаје се тачка 10а) која гласи: 

„10а) неовлашћено  употребљава знак цивилне заштите (члан 116. став 3);“. 

Члан 56. 

Члан 151. мења се и гласи: 

„До успостављања броја 112 као јединственог броја за територију 

Републике Србије, користиће се досадашњи телефонски број 1985, као и остали 

бројеви телефона хитних служби (полиција 192, ватрогасци - спасиоци 193 и 

хитна помоћ 194).“ 

 

Члан 57. 

Лица која су Лиценцу за процену ризика стекла на основу одредби Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 111/09, 92/11 

и 93/12), задржавају издату Лиценцу за процену ризика. 

Лиценце за процену ризика из става 1. овог члана важе пет година од дана 

ступања на снагу овог закона. 
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                                                    Члан 58. 

 „Јединице локалне самоуправе и општине у саставу градова и града 

Београда дужне су да израде и донесу Процену угрожености и план заштите и 

спасавања до 31.децембра 2016.године. 

Члан 59. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  

 


