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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама, који је донела Народна скупштина

Републике Србије на Трећој седници Другог редовног заседања у 2011. години, 5. децембра 2011. године.

ПР број 153

У Београду, 7. децембра 2011. године

Председник Републике,

Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН

о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама

Члан 1.

У Закону о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) у члану 1, члану 8. тачка 17) и члану 104. став 1.

тачка 4) после речи: „управљање” реч: „у” брише се.

Члан 2.

У члану 10. тачка 3) после речи: „прати и”, додају се речи: „преко Републичког штаба за ванредне ситуације”.

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

„6а) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Републичког штаба за ванредне ситуације;”.

Члан 3.

У члану 11. став 2. после тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:

„4а) врши стручне, техничке и административне послове за Републички штаб за ванредне ситуације;”.

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

„12а) даје сагласност на планове заштите и спасавања и процену угрожености и потврђује усаглашеност планова заштите

и спасавања јединица локалне самоуправе и аутономних покрајина са Националним планом заштите и спасавања у ванредним

ситуацијама Републике Србије;”.

Члан 4.

У члану 13. после тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:

„5а) учествују у изради Предлогa дугорочног плана развоја система заштите и спасавања;”

Тачка 6. мења се и гласи:

„6) израђују и спроводе сопствене планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, осим Министарства одбране;”.

Члан 5.

У члану 14. став 1. тачка 4) мења се и гласи:

„4) образује покрајински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Покрајински штаб);”.

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:

„4а) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Покрајинског штаба;”

У ставу 2. после речи: „покрајинским штабом” речи: „за ванредне ситуације” бришу се.

Члан 6.
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У члану 20. став 1. реч: „телекомуникационих” замењује се речима: „електронских комуникационих мрежа”.

У ставу 5. речи: „става 1.” замењују се речима: „ст. 1– 4. овог члана”.

Члан 7.

У члану 30. после става 2. додаје се стaв 3. који гласи:

„Ванредна ситуација се укида престанком опасности, односно престанком потребе за спровођењем мера заштите и

спасавања од елементарних непогода и других несрећа.”

Члан 8.

У члану 32. став 2. после речи: „покрајинског штаба” речи: „за ванредне ситуације” бришу се.

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

„Одлуку о укидању ванредне ситуације, на предлог надлежног штаба за ванредне ситуације, доноси орган који је донео

одлуку о проглашењу ванредне ситуације.”

Члан 9.

У члану 33. став 1. тачка 2) и члану 40. после речи: „покрајински штаб”, у одговарајућем падежу, речи: „за ванредне

ситуације” бришу се.

Члан 10.

У члану 34. после тачке 2) додаје се тачка 2а), која гласи:

„2а) руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у обзир

потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација;”.

У тачки 4) после речи: „организацију” додаје се реч: „система”.

У тачки 6) после речи: „мерама” додају се речи: „за смањење ризика од катастрофа”.

После тачке 8) додаје се тачка 8а), која гласи:

„8а) наређује приправност – спремност за ванредне ситуације;”.

После тачке 9) додају се тач. 9а) и 9б), које гласе:

„9а) израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;

9б) спроводи годишњи план рада;”.

Члан 11.

У члану 35. тачка 2) мења се и гласи:

„2) именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима;”

После тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:

„3а) подноси скупштини општине, односно скупштини града на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи

извештај о раду;”.

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

„Градски штаб за ванредне ситуације, поред послова из става 1. овог члана:

1) координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на подручју града;

2) наређује штабовима за ванредне ситуације градских општина предузимање мера и активности на заштити и спасавању.”

Члан 12.

У члану 36. тачка 2) мења се и гласи:

„2) подноси Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о

раду;”.

У тачки 3) реч: „републичким” замењује се речју: „специјализованим”.
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Члан 13.

У члану 37. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а), која гласи:

„3а) подноси извршном органу аутономне покрајине на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о

раду;”.

Члан 14.

Члан 38. мења се и гласи:

„Републички штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 34. овог закона, обавља и следеће послове:

1) координира рад свих субјекaта система заштите и спасавања по питањима организације, планирања, припреме и

спровођења мера и активности у вези са превенцијом и смањењем ризика од катастрофа и заштитом и спасавањем, укључујући

размену информација, знања и технологија;

2) наређује штабовима за ванредне ситуације предузимање мера и активности на заштити и спасавању;

3) разматра и даје мишљење на Нацрт националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

4) координира спровођењe активности и мера предвиђених Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним

ситуацијама;

5) извештава Владу о спровођењу активности и мера предвиђених Националном стратегијом заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама Републике Србије;

6) разматра и даје мишљење на Предлог дугорочног плана развоја система заштите и спасавања;

7) прати и координира спровођење мера предвиђених Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања;

8) извештава Владу о спровођењу активности и мера предвиђених Дугорочним планом развоја система заштите и

спасавања;

9) разматра и даје мишљење на Предлог процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других

несрећа;

10) разматра и даје мишљење на Предлог националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике

Србије;

11) прати и координира спровођењe активности и мера предвиђених Националним планом заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама Републике Србије;

12) извештава Владу о спровођењу активности и мера предвиђених Националним планом заштите и спасавања у ванредним

ситуацијама Републике Србије;

13) наређује ангажовање и употребу снага и средстава заштите и спасавања са територије неугрожених јединица локалне

самоуправе на подручје других јединица локалне самоуправе;

14) преузима, преко окружних штабова за ванредне ситуације, непосредно координирано ангажовање снага и средстава у

ванредним ситуацијама, када је истовремено угрожен већи број јединица локалне самоуправе на територији управног округа;

15) предлаже Влади доношење одлуке о тражењу, прихватању, односно пружању помоћи суседним и другим државама;

16) подноси Влади на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;

17) усваја годишње планове рада и годишње извештаје о раду окружних штабова за ванредне ситуације;

18) предлаже Влади општу мобилизацију јединица и других снага цивилне заштите;

19) ангажује, по потреби, овлашћена и оспособљена правна лица.”.

Члан 15.

У члану 42. став 4. речи: „начелник надлежне” замењују се речима: „представник подручне организационе јединице

надлежне”.

Члан 16.

После члана 49. додаје се члан 49а који гласи:

„Члан 49а

План заштите и спасавања и Процену угрожености израђују лица са лиценцом за процену ризика.

Лиценцу из става 1. овог члана издаје Министарство лицу које има:
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1) најмање високу стручну спрему,

2) положен стручни испит из области процене ризика.

Средства остварена од наплаћених трошкова за полагање стручног испита и издавања лиценце приходи су буџета

Републике Србије.

Изузетно од услова прописаних ст. 1. и 2. овог члана, овлашћена и оспособљена правна лица могу самостално израђивати

сопствени План заштите и спасавања и Процену угрожености.

Министарства, други органи и посебне организације Републике Србије своје планове заштите и спасавања и процене

угрожености израђују у сарадњи са надлежном службом.

Министарство води евиденције о издатим лиценцама из става 1. овог члана.

Лица која учествују у изради Плана заштите и спасавања и Процене угрожености имају обавезу чувања као службене

тајне података који су на основу закона или општег акта означени одговарајућим степеном тајности.

Министар прописује програм, начин и трошкове полагања стручног испита и изглед и поступак издавања лиценце из става

2. овог члана.”

Члан 17.

Члан 50. брише се.

Члан 18.

У члану 61. став 2. речи: „надлежне службе” замењују се речима: „Јавног предузећа за склоништа”.

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

„Послове из става 2. овог члана Јавно предузеће за склоништа обавља као поверене послове.”

Члан 19.

У члану 64. став 1. речи: „надлежне службе” замењују се речима: „Јавног предузећа за склоништа”.

После става 7. додају се ст. 8. и 9. који гласе:

„Послове из става 1. овог члана Јавно предузеће за склоништа обавља као поверене послове.

Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба министру у року од 15 дана од дана пријема решења.”

Члан 20.

У члану 65. став 3. број: „65” замењује се бројем: „64.”

Члан 21.

У члану 113. став 2. реч: „менаџера”, замењује се речју: „повереника”.

Члан 22.

У члану 120. став 2. речи: „Обука и оспособљавање”, замењују се речима: „Основна обука и оспособљавање”.

После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласe:

„Виши нивои обуке снага за заштиту и спасавање обављају се, као поверени послови, у хуманитарном центру.

Хуманитарни центар из става 3. овог члана је правно лице које се оснива у складу са Споразумом између Владе Републике

Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области хуманитарног реаговања у ванредним ситуацијама, спречавања

елементарних непогода и техногених хаварија и уклањања њихових последица („Службени гласник РС – Међународни уговори”,

број 10/10) и послује у складу с прописима којима се уређују јавне службе.”

Досадашњи став 3. постаје став 4.

У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после речи: „спасавање” додају се речи: „и у хуманитарном центру”.

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 23.

У члану 139. став 1. реч: „менаџерима” замењује се речју: „повереницима”, а реч: „менаџера” замењује се речју:
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„повереника”.

У ставу 2. после речи: „надлежне службе” додају се запета и речи: „заштите од пожара”.

Члан 24.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Zakon http://www.e-glasnik.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=ea82c482-8d2...

5 of 5 17.1.2012 11:26


