На основу
УРЕДБЕ О ОБАВЕЗНИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ НА ЛИЧНУ, УЗАЈАМНУ И
КОЛЕКТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Донете 13.01.2011. године од стране Владе Републике Србије, којом се утврђује врста и
минимум средстава и опреме за спровођење личне, узајамне и колективне заштите од:
1.
2.
3.
4.
5.

елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и удеса и катастрофа,
последица тероризма,
ратних дејстава и
других већих несрећа

а које су дужни да набаве и држе:
1. државни органи
2. органи аутономних покрајина,
3. органи јединица локалне самоуправе,
4. привредна друштва,
5. друга правна лица
6. грађани и
7. власници стамбених зграда,
као и рокови за набавку тих средстава.
У циљу заштите и спасавања живота и здравља људи, матерјалних добара и животне
средине, односно ради ублажавања деловања одређених појава или опасности, власници
односно корисници објеката у којима раде запослени или се налази већи број људи или
којима се налазе такве материје, роба или средства која представљају одређену опасност
по живот и здравље људи или која могу изазвати несрећу као нпр. у робним кућама,
продавницама, угоститељским објектима, тржним центрима, спортским објектима,
позориштима, концертним дворанама, архивима, библиотекама, дискотекама,
производним халама, предшколским установама, школама, високошколским установама,
установама ученичког и студентског стандарда, заводима за извршавање кривичних
санкција, колективним центрима, војним и верским објектима , здравственим установама,
железничким и аутобуским станицама, аеродромима, угоститељско
- туристичим објектима, станицама за снабдевање моторних возила горивом,
складиштима у којима се чува грађевински материјал и хемијски производи и други лако
запаљиви, отровни или експлозивни материјал, прехрамбене текстилне и друге робе,
сревисним радионицама, ђачким домовима, биоскопима и свим другим сличним
објектима у којима раде запослени или се налази већи број људи, дужни су да набаве и
држе у исправном стању средства и опрему за спровођење личне узајамне и колкетивне
заштите људи у тим објектима.
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који су власници односно
корисници пословнијх објеката у којима се обављају делатности хемијске индустрије
дужни су да набаве и држе у исправном стању заштитна средства – опрему у складу са
властитим Планом заштите од хемијских удеса.
У складу са политиком превенције удеса, извештајима о безбедности и проценом
опасности од удеса - плана заштите од удеса дужни су да набаве, до краја 2011. године, и
држе у исправном стању одговарајућа средства и опрему за личну заштиту грађана и лица
у непосредном окружењу, која утврди надлежни орган, тело или одговорно лице у

сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације Министарства
унутрашњих послова за територију седишта правног лица.
Количину средтава и опрему утврђују, у сарадњи са месно надлежном
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације а у зависности од броја
запослених, процене угрожениости пословног објекта и Плана заштите од удеса –
посебно према изворима контаминације, а што се утврђује записником. Средства и
опрема утврђена овом уредбом, у складу са упутством произвођача, морају се чувати на
условном ,сигурном и видном месту и одржавати у исправном стању, те користити само
према њиховој намени.
Средства и опрема који су ограниченог рока трајања, као и потрошена, оштећена, или
на било који начин нестала средстваи опрема, морају се зановити пре истека рока,
односно најкасније у року од 60 дана од дана настанка разлога за њихово занављање.
Контролу наведених средстава, на подручју Мачванског Управног Округа, вршиће
инспекција Одељења за ванредне ситуације Шабац.
Непоштовање ове уредбве повлачи новчану казну у износу од 100.000,00 до
1.000.000,00 динара.

Штаб за ванредне ситуације

