
 
 
 

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
 

1) Који проблем се решава законом? 
 

Законом о престанку важења закона („Службени гласник РС”, број 18/92) стављен је 
ван снаге ранији Закона о противградној заштити. Послови противградне заштите од тада 
били су у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода, а на основу Закона о 
министарствима, све до последњег Закона (16/11) по коме је противградна заштита 
прешла у МУП, Сектор за ванредне ситуације . Законом о министарствима питање 
заштите од града као елементарне непогоде није могло бити уређено на целовит начин, 
већ само у делу који се односи на  неке послове из надлежности Републике.  
  

 
Предложеним Законом о одбрани од града, обезбеђује се  усклађивање организације 

система одбране од града са уставним надлежностима јединица аутономних покрајина и 
локалне самоуправе, које су дужне да се, између осталог, старају о заштити животне 
средине и заштити од елементарних и других непогода. 

  
Наведене потребе определиле су садржај овог закона којим се, уважавајући опште 

прихваћене принципе одбране од града, методама вештачке модификације атмосферских 
процеса, уређује јединствен систем одбране од града на територији Републике Србије као 
део система заштите и спасавања, затим, услови и начин извршавања методолошких 
послова одбране од града и надзор над спровођењем овог закона и прописа донетих на 
основу њега, а све у циљу заштите материјалних добара од града као атмосферске 
елементарне непогоде.  

 
 

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 
 

Закон о одбрани од града има за циљ:  
- да се целовито уреди систем за сузбијање града који истовремено представља 

интегрални део система Републике Србије за заштиту и спасавање од елементарних  
непогода и других несрећа; 

 - да се прецизније разграниче надлежности између републичког органа управе 
надлежног за ванредне ситуације  и органа аутономних покрајина и јединица локалне 
самоуправе у обезбеђивању функционисања система за одбрану од града; 

- да се обезбеде стабилни извори средстава за финансирање оперативног 
функционисања и развоја система за одбрану од града у складу са надлежностима 
појединих субјеката овог система и интересима крајњих корисника, као и друштвеном 
одговорношћу осигуравајућих привредних друштава;  
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 - да се обезбеди примена савремених научних сазнања у области модификације 
времена и непристрасна провера (верификација) оперативне ефикасности система за 
одбрану од града;  

             -  да се у складу са Уставом Републике Србије и принципима и начелима закона 
којим се уређују ванредне ситуације обезбеди ефикасније вишенаменско коришћење 
инфраструктурних објеката система  одбране од  града у систему цивилне заштите.   
 

3. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема? 
        Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 

  
Разматране су и друге могућности за решавање проблема, али је закључено да се 

једино доношењем закона којим ће се на целовит начин регулисати ова област може 
решити проблем одбране од града. Наиме, Устав Републике Србије, јасно дефинише права 
и обавезе јединица локалне самоуправе у области заштите животне средине и заштити од 
елементарних непогода у које спада и град,  тако да је доношење закона о одбрани од 
града, једино могуће решење којим се обављање одређених послова од општег интереса у 
које спадају и послови одбране од града,  поверавају аутономним покрајинама и јединици 
локалне самоуправе. 

Такође, предложеним законом се уређује јединствен систем за одбрану од града на 
територији Републике Србије као интегрални део система заштите и спасавања од 
елементарних непогода и других несрећа. 
 

4. На кога ће и како утицати  решења предложена у закону? 
 

Решења предложена у закону која првенствено имају за циљ заштиту материјалних 
добара од стихијског деловања олујно-градоносних елементарних непогода  утицаће на 
све грађане, а нарочито на правна и физичка лица у сектору пољопривреде у смислу 
смањења ризика и штетних последица ове елементарне непогоде.  

Закон ће такође имати позитиван утицај на учешће научних институција и других 
правних и физичких лица, односно предузетника у обављању појединих оперативних и 
развојно-истраживачких послова из области модификације времена у циљу сузбијања 
града.  

 
5. Које су обавезе чија ће примена изазвати трошкове грађанима и привреди, 

 посебно малим и средњим предузећима? 
 

Закон о сузбијању града не предвиђа посебне трошкове за грађане, осим за 
власнике, односно корисниоке пољопривредног земљишта. 

 Трошкови ће настати за осигуравајућа друштва и правна и физичка лица која су 
корисници пољопривредног земљишта због обавезе учешћа у обезбеђивању дела 
средстава за финансирање система за одбрану од града у циљу смањења ризика од града 
као елементарне непогоде.  

 



 3 

6. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на  тржишту и 
тржишну конкурецију? 

 
Законом се утврђује јединствен систем за одбрану од града на територији 

Републике Србије, применом научно заснованих метода модификације времена путем 
засејавања градоносних облака хемијским реагенсима и коришћењем противградних 
ракета. Тиме се стварају могућности за  учешће различитих привредних друштава и 
институција, односно приватног сектора у производњи противградних ракета и хемијских 
реагенаса чиме се уносе елементи конкуренције и стварају услови за квалитетније 
обављање послова  одбране од града. Такође се  отварају могућности за чвршће 
повезивање са привредом, научним и стручним институцијама, Војском и другим 
учесницима у развоју и примени метода вештачке модификације времена у циљу одбране 
од града.  

 
7. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

закону? 
 
 Доношењу Закона претходила је процедура установљена позитивним националним 
прописима, те су све заинтересиване стране имале прилику да се обавесте и изнесу своју 
перцепцију предложених решења.  
 

Нацрт закона о одбрани од града, представља резултат рада радне групе, коју су 
чинили еминентни стручњаци из ове области.   

Приликом израде закона коришћена су регулаторна документа  Светске 
метеоролошке организације и других међународних организација релевантних за питања 
заштите од елементарних непогода и управљање ризицима природних непогода и 
катастрофа, као и међународна пракса развијених земаља.  

Приликом израде закона вршене су консултације и прибављана су мишљења од 
научно-образовних институција и заинтересованих појединаца. 

Најважније сугестије односиле су се на стварање законске могућности за 
укључивање осигуравајућих друштава и власника, односно корисника пољопривредног 
земљишта у систем финансирања послова сузбијања града и адекватно укључивање 
локалне самоуправе у активности заштите од градоносне елементарне непогоде у складу 
са уставним правима и обавезама.   

Јавна расправа одржана је слањем у сарадњи са Привредном комором Србије. У 
њој су учествовале јединице локалне самоуправе, удружења пољопривредника и све јавне 
и научне институције које имају додирних тачака са овом облашћу. Одржано је 5 седница 
јавних расправа и то 2( две) у Београду и по једна Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.  

Сугестије и примедбе које су усвојене, унете су у текст закона. 
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8. Да ли позитивни ефекти закона оправдавају трошкове његове примене? 
 

Улагања у имплементацију закона у пракси су неопходна, али су ефекти смањења 
материјалних штета од града као елементарне непогоде вишеструко већи и оправдавају 
трошкове. Сваки динар уложен у одбрану од града враћа се вишеструко. 

Применом Закона, значајно ће се растерети и буџет Републике Србије, који је до 
сада био и једини институционални извор финансирања система одбране од града у 
Србији.  Доношењем и применом Закона, поред буџета систем би се финансирао од стране 
осигуравајућих кућа и власника, односно корисника пољопривредног земљишта. Поред 
тога што је ово праведно решење, трајно би се обезбедио развој и одрживост система 
одбране од града у Србији. 

 

9. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили циљеви 
доношења акта? 

 
Током примене закона предузеће се законодавне, институционалне и 

организационе и техничко-оперативне мере: 
 

1) законодавне, управне и управно-надзорне мере: 
- доношење средњерочног програма развоја и рада система одбране од града и 
годишњег плана рада система одбране од града,    

- доношење прописа на основу овог закона,   

-  надзор и санкције у случају кршења закона. 
 

2) институционалне и организационе мере: 

- организација и функционисање јединственог система  одбране од града  на 
територији Републике Србије, као интегралног дела система заштите и спасавања од 
елементарних непогода и других несрећа,  

- организација и функционисање мреже лансирних станица у саставу јединственог 
система одбране од града, кроз надлежност јединица локалне самоуправе,  

- инкорпорирање међународних стандарда и препорука добре праксе у садржај 
прописа и методологије за обављање послова одбране од града. 
 

3) техничко/оперативне мере: 

- обезбеђивање стручно-техничке подршке за извршавање оперативних и развојно-
истраживачких функција система одбране од града,  

-   развој мреже радарских центара и телекомуникационе мреже, 

- успостављање јединственог информационог система о стању мреже лансирних 
станица, као и вођење регистра лансирних станица за територију Републике Србије. 

 


