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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Уставни основ за доношење Закона о одбрани од града садржан је у члану 97. тачка 9) 

Устава Републике Србије, којим је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује систем 
заштите и унапређења животне средине и заштиту и унапређивање биљног и животињског 
света, а овај закон управо уређује питања која се односе на заштиту од града као природне 
елементарне непогоде, путем вештачког утицаја на процесе у атмосфери.  
   

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
Због великог друштвеног интереса и досадашњих резултата у смањењу штета од града, 

као и чињенице да се због антропогеног утицаја на климу очекују све чешће и разорније олујне 
непогоде праћене градом, послове одбрана од града неопходно је регулисати посебним 
законом.  

Услед града, највеће непосредне штете настају у пољопривреди, затим у шумарству и на 
економским и стамбеним објектима. Штете у пољопривреди узроковане градом посредно 
продукују штете у прехрамбеној индустрији која користи сировине од пољопривреде, што се 
такође одражава и на снабдевеност тржишта пољопривредно-прехрамбеним производима, 
запосленост становништва, као и на функционисање других привредних и друштвених 
делатности. Такође, осигурањем ризика од града, као пасивним обликом заштите од града, 
ублажава се економске штете осигураника, финансијски надокнађује губитак, али се не 
надокнађује изгубљени пољопривредни производ. 
 Територија Републике Србије, због својих метеоролошко-климатских услова изложена је 
дејству града, често у размерама велике елементарне непогоде. У последњих десет година у 
току сезоне одбране од града изнад територије Србије је било између 100 и 110 дана са 
радарским праћењем потенцијално опасне облачности, а у просеку је дејствовано у сваком 
другом илу у 50% ових дана. Број дана са дејством на градоносне облаке био је од 43 до 63 дана 
у току једне сезоне одбране од града.  
 У одбрани од града, оперативно се примењује научна метода конкуренције, која је 
заснована на уносу вештачких језгара кристализације у делове облачног система, за које је 
радарским мерењима установљено да су градоносни, односно да могу постати градоносни. У 
атмосфери у облацима, у природним условима, нема довољно природних језгара кондензације 
или кристализације, услед чега настају велика зрна града која због своје тежине падају са 
великом кинетичком енергијом, наносећи велике штете усевима и другим материјалним 
добрима. Убацивањем вештачких језгара кристализације у градоносни део облака ствара се 
већи број зрна града мањих димензија него у случају без вештачке интервенције. Када се 
процес вештачке модификације у атмосфери спроведе благовремено и ефикасно, тада на земљу 
пада киша, суградица или мања зрна града, чиме се ризик од градоносне елементарне непогоде 
знатно смањује или своди на минимум. 

Због великих штета које град као елементарна непогода сваке године наноси 
пољопривредним културама и другим добрима, активна одбрана од града у Републици Србији 
организовано се спроводи од 1968. године и то у вегетативном периоду од 15. априла до 15. 
октобра. 

 Послове одбране од града су у почетној фази обављале јединице локалне самоуправе и 
Самоуправне интересне заједнице (СИЗ-ови) противградне заштите у сарадњи са Републичким 
хидрометеоролошким заводом сходно Закону о противградној заштити („Службени гласник 
СРС”, бр. 5/73, 14/78, 19/82 и 53/83). Укидањем СИЗ-ова противградне заштите 1985. године и 
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стављањем Закона о противградној заштити ван снаге 1992. године (Закон о престанку важења 
закона „Службени гласник РС”, број 18/92), послови противградне заштите наредних година по 
законима о министарствима били су у надлежност Републичког хидрометеоролошког завода, 
све до претпоследњег Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 16/11), којим су 
ти послови стављени у надлежност Министрства унутрашњих послова (а и актуелни Закон о 
министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12) исто предвиђа.  

Ургентна потреба за доношењем Закона о одбрани од града повезана је са неопходношћу 
усклађивања организације система одбрана од града са уставним надлежностима јединица 
аутономних покрајина и локалних самоуправа, које су дужне да се, између осталог, старају о 
заштити животне средине и заштити од елементарних и других непогода (члан 190. тачка 6. 
Устава). Такође, и члан 29. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС” бр. 
62/06 и 41/09) прописује: „јединице локалне самоуправе прописују мере заштите 
пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних непогода”.  

На 22. седници Одбора за пољопривреду Народне скупштине Републике Србије 
одржаној 3. марта 2010. године, Одбор је предложио да се у што краћем року израде Закон о 
метеоролошкој и хидролошкој делатности и Закон о одбрани од града. Закон о метеоролошкој и 
хидролошкој делатности је усвојен у новембру 2010. године „Службени гласник РС“ бр. 88/10. 
Програмом Владе за 2011. годину, било је предвиђено и доношење Закона о одбрани од града. 

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 
 Предложеним нацртом закона јасно дефинишу права, обавеза и надлежности надлежних 

органа државне управе, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе. Тиме се, осим 
ефикасности извршавања послова одбране од града, обезбеђује и ефикасније вишенаменско 
коришћење инфраструктурних објеката система за одбрану од града у систему цивилне 
заштите.  

Атмосфера је подсистем животне средине и представља опште добро, захваљујући коме 
постоји живи свет и људски род, па је њена заштита брига и обавеза сваког појединца, као и 
целог човечанства. У циљу очувања и спречавања злоупотреба атмосфере Уједињене нације су 
још 1977. године донеле Конвенцију о забрани употребе у војне или било које друге 
непријатељске сврхе техника за модификацију животне средине. Стога, утицај човека на време 
мора бити оријентисан на очување атмосфере и под строгом контролом државе. 

Наглашавамо да се елементарна атмосферска непогода град и градоносни облак мењају 
и просторно и временски, крећу се и не признају никакве људске границе. По правилу захватају 
и крећу се преко много већих територија од оних које покривају јединице локалне самоуправе. 
Такође, подсећамо да је потребно да се на градоносне облаке делује у фази њиховог развоја, 
када и треба да се изврши превентивно засејавање. Ваља подсетити да се на овај начин 
најчешће не спречава падање града изнад места деловања, већ његово падање на територију на 
коју облак тек треба да наиђе. Али да би се постигао највећи могући ниво заштите од града не 
сме да се заборави да, што је већа територија изнад које се спроводи заштита, знатно је већа и 
сама ефикасност оваквог засејавања.  

Из наведених разлога делатност одбрана од града, мора јединствено и целовито да се 
спроводи на целој територији Републике Србије. 

Овај нацрт закона садржи десет тематских целина, односно поглавља.  
У првом поглављу утврђују се предмет, систем за одбрану од града, основни појмови, 

начела и субјекти система одбрана од града.  
Друго и треће поглавље обухватају улогу у систему одбране од града, односно 

надлежност државних органа, од републичког преко покрајинског, до нивоа јединица локалне 
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самоуправе. Прописано је ко су субјекти система за одбрану од града, који у складу са својим 
уставним правима и обавезама, обезбеђују оперативно функционисање јединственог система за 
одбрану од града на територији Републике Србије, односно спроводе превентивне мере активне 
заштите од града у складу са овим законом и законом којим се уређују питања заштите и 
спасавања од елементарних непогода и других несрећа (Закон о ванредним ситуацијама) и 
прецизиране су њихове надлежности. У складу са наведеном конвенцијом, прописано је да сви 
пројекти модификације времена морају бити под контролом државе.  

Питање организације система за одбрану, управљање, руковођење и функционална 
структрура приказано је у четвртом поглављу. Министарство унутрашњих послова је 
одговорно (у складу са важећим Законом о министарствима) и поверава му се организација, 
управљање, руковођење и обезбеђивање оперативног функционисања система за одбрану од 
града на територији Републике Србије, као интегралног дела система заштите и спасавања од 
елементарних непогода. Предвиђене су мере и активности које Министарство планира и 
спроводи у циљу правовременог деловања како би се ризик по живот и здравље људи и 
угроженост материјалних добара свели на најмању могућу меру. Континуирано се морају 
спроводити мере којима се усклађује и побољшава деловање и развој система за одбрану од 
града. Чланом 12. прописана је неопходна функционална структура за ефикасно 
функционисање интегралног система одбране од града.  

Рад и функционисање мреже како радарских центара, тако и противградних сатница на 
територији Републике Србије ближе ће се уредиће подзаконским актима које ће донти Влада у 
року од шест месеци по усвајању Закона.  

У петом поглављу, уређује се начин финансирања послова одбране од града, који мора 
бити стабилан и сигуран, како би се обезбедила одрживост и развој система одбране од града. У 
финансирање би се, за разлику од садашњег стања, по коме се финансирање практично свело на 
државу, односно општи, друштвени интерес, укључиле и јединице локалне самоуправе, чија је 
то уставна и законска обавеза, али препознатљив и непосредан интерес, као и други извори, у 
складу са законом. Непосредни је интерес сваког корисника пољопривредног земљишта да 
сачува свој пољопривредни производ, па је у том смислу предвиђено и увођење посебне 
накнаде за одбрану од града за  власнике, односно кориснике пољопривредног земљишта. 
Висину накнаде и начин плаћања одредиће Влада, а прорачун казује да ће просечан износ 
накнаде  по хектару бити испод вредности 10 кг пшенице. Половина овако прикупљених 
средстава били би приход буџета јединица локалне самоуправе, а половина буџета Републике 
Србије. Плаћања накнаде били би ослобођењи власници, односно корисници земљишта који 
осигуравају усеве од града и који су изградили противградне мреже  и тзо из разлога да не би 
двоструко плаћали заштиту од града.  

 Јасно је и неопходно да  буџет Републике Србије учествује у финансираљу одбране од 
града, јер  постоји општeдруштвени и државни интерес да се сачува пољопривредни производ, 
да се обезбеди добра снабдевено ст тр жишта и на тај начин обезбеди и већа упосленост 
прехрамбене индустрије, већи извоз, а нижа цена пољопривредних производа и хране, што ће 
позитивно утицати на стабилност тржишта и друштва.  

Осигурање од града је пасивни вид заштите и штити финансијска улагања 
пољопривредних прозвођача и новчано га обештећује. Тиме се пољопривредни производ не 
враћа, он од града бива трајно уништен. Интерес државе и осигуравајућих компанија је да се 
сачува како пољопривредни прозвод, тако и пољопривредни произвођач, па је у том смсилу и 
препознат интерес осигуравајућих компанија да улажу у превентиву, у набавку средстава за 
одбрану од града, односно за засејавање облака. друштва је да се сачува пољопривредни 
производ, али и сам произвођач како би могао несметано да припреми сетву и за следећу 
годину. Држава, односно Министарство пољопривреде из свог буџета са 40% субвенционише 
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премију осигурање усева од олује и града и у консултацијама Министарства пољопривреде и 
Сектора за ванредне ситуације, МУП-а, представници водећих осигуравајућих компанија у 
Србији изразили су спремност да учествују у финансирању превентивне одбране од града и то  
у износз ½ од државне субвенције . У том смислу потребно је анимирати власнике, односно 
кориснике пољопривредног земљиште да што више  више осигуравају своје усеве, пошто када 
би се са садашњих 7-8% удела осигураног од укупног обрадивог земљишта у Србији, удео 
осигураних површина подигао на 15%, тада би престала потреба  издавајање из буџета 
Републике Србије за одбрану од града, куповину ракета или других технички средстава за 
засејавање, као и друге неопходне опреме. 

Предложеним решењем практично је дефинисано финансирање општег, јавног и 
друштвеног добра, односно финансирање основе система одбране од града, као и интерес и 
јединица локалне самоуправе, осигуравајућих друштва и самих пољопривредних произвођача.. 
Локална самоуправе се обавезује да обезбеди и финансира функционисање лансирних станица 
и рад стрелаца на њима. Данас је пракса и већина јединица локалних самоуправа (70-80%) 
финасијски стимулише рад стрелаца, а мањи део јединица локалне самоуправе купује и ракете 
и поправља, чак и гради мањи број лансирних станица.  

Јасна је обавеза јединица локалне самоуправе у заштити од елеменатарних непогада, 
међу које спада и град. Јединице локалне самоуправе су, када је у питању одбрана од града, у 
директној и често већој међусобној зависности, него од сопственог чињења, због деловања на 
територији јединице локалне самоуправе са које је наишао градоносни облак, што је у складу са 
начелом превентивне заштите и начелом јединства територије и зато је важно функционисање 
јединственог система на целој територији Републике.  

Шесто поглавље уређује међународну сарадњу у области одбране од града, кроз 
могућност потписивања и примену међународних уговора, чланство у међународним стручним 
телима, размену оперативних података и учешће на међународним стручним скуповима, а у 
седмом поглављу дефинисана су својинска права над имовином, средствима, објектима и 
опремом која се користи у систему за одбрану од града. Разграничена су имовинска права 
надлежних субјеката у систему за одбрану од града, чиме се стварају услови за ефикасније 
одржавање и развој одговарајућих компоненти система за одбрану од града.  

У осмом поглављу прописан је надзор над спровођењем закона.  
Десето поглавље садржи казнене одредбе – врста и висина казни утврђене су сразмерно 

степену друштвене опасности, односно штетности и у границама општег минимума и 
максимума који је прописан Законом о прекршајима, а десето поглавље садржи прелазне и 
завршне одредбе (регулисан је пренос својине над лансирним станицама – предложеним 
решењем обезбеђују се сви потребни услови да јединице локалне самоуправе извршавају 
послове одбране од града, прописане овим законом, а у складу са уставним правима и 
обавезама у области заштите од елементарних непогода).  
 

IV. ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

Додатна средства из буџета Републике Србије није потребно обезбедити за послове 
оперативног функционисања јединственог система за одбрану од града који су у надлежности 
Републике, јер је финансирање наведених активности планирано из редовних средстава буџета 
Републике, која се обезбеђују сваке године за финансирање послова од интереса за Републику 
Србију.  

За спровођење послова одбране од града који су у надлежности локалне самоуправе 
(функционисање и одржавање мреже лансирних станица и рад стрелаца), обезбедиће се 
средства из буџета јединица локалне самоуправе, чиме ће се буџет Републике Србије у мањем 
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обиму растеретити, односно смањиће се трошкови у односу на садашња издвајања за хонорар 
стрелцима и одржавање лансирних станица.  

Увођењем накнаде за одбрану од града, као и учешћа  од дела премије за осигурање од 
града, обезбедила би се довоњна средства за нормално функционисање система одбране од 
града у Србији и његову пуну ефеикасност. С друге стране и учешће буџетског удела у 
финансирању ситема би се значајно смањило и свело на мањински удео. 
  
 


