Законске основе припрема привредних друштава и других правних
лица за ванредне ситуације

Закон о ванредним ситуацијама
ИЗВОД
("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
Члан 4
Субјекти система заштите и спасавања су:
1) органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне
самоуправе;
2) привредна друштва, друга правна лица и предузетници (у даљем тексту: привредна
друштва и друга правна лица);
3) грађани, групе грађана, удружења, професионалне и друге организације.
Субјекти из става 1. овог члана, обезбеђују изградњу јединственог система заштите и
спасавања на територији Републике Србије, у складу са овим законом и другим
прописима, као и програмима, плановима и другим документима којима се уређује
организација, развој, припремање и употреба снага и средстава заштите и спасавања.
Субјекти из става 1. овог члана спроводе превентивне мере заштите и спасавања.
Члан 16
Привредна друштва и друга правна лица планирају и обезбеђују средства за
организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које
оне образују, организовање и припремање личне, узајамне и колективне заштите и
спровођење мера и задатака цивилне заштите својих запослених, материјалних и
других добара.
Привредна друштва и друга правна лица из области здравства, васпитно-образовне
делатности, социјалне заштите и других делатности која у оквиру свог делокруга имају
заштиту већег броја људи, дужна су да планирају, организују и спроводе мере и
задатке цивилне заштите и за лица која су корисници њихових услуга у складу са овим
законом и општим актима.
Привредна друштва и друга правна лица из ст. 1. и 2. овог члана своје планове заштите
и спасавања доносе у складу са планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
јединице локалне самоуправе на чијој су територији.
За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од
елементарних непогода и других несрећа одговоран је руководилац привредног
друштва, односно руководилац другог правног лица.
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Члан 52
Ради остваривања личне, узајамне и колективне 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, узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне
заштите.
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:
1) најмање високу стручну спрему,
2) положен стручни испит из области процене ризика.

Запрећене казне (Члан 144)
Новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво или друго правно лице, овлашћено и оспособљено правно лице, а
одговорно лице у привредном друштву или другом правном лицу од 10.000 до 50.000
динара.
Предузетник ће се за прекршај казнити новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000
динара.
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Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама
ИЗВОД
"Службени гласник РС", бр. 8/2011 од 11.2.2011. године.

Члан 1.
Овом уредбом уређује се садржај и начин израде Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на нивоу Републике Србије (у даљем тексту: Национални
план), органа државне управе, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе,
привредних друштава и других правних лица, и других организација, (у даљем тексту:
План).
Члан 7.
Сви носиоци израде Плана, обезбеђују одговарајућу материјализацију планских
решења.
Члан 8.
План се израђује на основу Процене угрожености од елементарних непогода и других
несрећа (у даљем тексту: Процена).
Процена је документ којим се идентификују опасности, извори и облици угрожавања,
могући ефекти и последице, сагледавају снаге и средства за одговор на опасности
изазване елементарним непогодама и другим несрећама, за заштиту и спасавање
живота и здравља људи, животиња, материјалних и културних добара и животне
средине.
Процена, поред елемената утврђених законом, садржи нарочито:
1) процену положаја, карактеристике, повредивост територије деловањем
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа - удеса и катастрофа,
последица тероризма, ратних и других већих несрећа (у даљем тексту: елементарне
непогоде и друге несреће) по живот и здравље људи, животиња, материјалних и
културних добара и животне средине;
2) процену критичне инфраструктуре са становишта угрожености од елементарних
непогода и других несрећа;
3) идентификацију опасности и процену ризика од елементарних непогода и других
несрећа;
4) процену потребних снага и средстава за заштиту и спасавање;
5) закључке.
Члан 9.
Процену, као основни документ за израду планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама израђују сви субјекти који имају обавезу израде планова заштите и
спасавања из члана 1. ове уредбе.
Процене из става 1. овог члана морају бити међусобно усклађене.
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Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама
ИЗВОД
"Службени гласник РС", бр. 96/2012 од 5.10.2012. године
3. Процене угрожености правних лица и привредних друштава обухватају објекте и
простор у њиховом власништву или на коришћењу и простор око тих објеката који
може бити угрожен елементарним непогодама и другим несрећама на постројењима у
којима обављају делатност, односно може узроковати негативне последице по ширу
заједницу и околину у случајевима прекида рада или значајнијих поремећаја у раду
објеката критичне инфраструктуре.
4. План се израђује у складу са Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 8/11) (у даљем
тексту: Уредба) и овим упутством.
Планове су дужни да израде сви субјекти дефинисани Законом о ванредним
ситуацијама и Уредбом.
Планом се планирају оперативне мере, субјекти, снаге и средства за спровођење
заштите и спасавања живота и здравља људи, животиња, материјалних и културних
добара и животне средине од елементарних непогода и других несрећа.
20. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама привредних друштава и других
правних лица садржи:
1) План приправности-спремности за деловање у ванредним ситуацијама
2) План мобилизације-активирања сопствених снага и средстава ради извршења
задатака у области заштите и спасавања добијених од надлежних штабова за ванредне
ситуације
3) План осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања - израђују
привредна друштва и друга правна лица која су према Закону о ванредним ситуацијама
дужна да обезбеде благовремено осматрање, рано упозоравање, обавештавање и
узбуњивање становништва о опасностима (електропривреда, водопривреда,
метеорологија, сеизмологија и други)
4) План мера и задатака цивилне заштите
5) План извршења задатака утврђених Националним планом, окружним и планом
јединица локалне самоуправе - израђују овлашћена и оспособљена правна лица.
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