
Информација 

у вези добијања овлашћења за израду плана заштите од удеса 

Чланом  19. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  („Службени 

гласник РС“ број 87/2018) и Правилником о организационо-техничким условима које морају 

испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса („Службени гласник 

РС“ бр. 9/19),  Министарство унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације спроводи поступак 

утврђивања испуњености услова за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања.  

Захтев и пратећа документација предају се ИСКЉУЧИВО на писарницама Министарствa унутрашњих 

послова или преко поште, са напоменом за Сектор за ванредне ситуације, Омладинских бригада 31, 

Београд.  

Потребна документа која се достављају:  

1. Захтев (Образац 1) Правилника о организационо-техничким условима које морају испуњавати 

правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и 

спасавања 

2. Доказ о регистрацији из Агенције за привредне регистре  

3. Изјава о обезбеђивању услова за чување пословне тајне или податка од посебног значаја за 

безбедност лица, имовине и запослених 

4. Доказ о испуњавању просторно техничких услова за обављање делатности у складу са 

Правилником 

5. Доказ да има и сталном радном односу 3 лица. За сва три лица доставља: 

- доказ о високом степену стручне спреме у складу са Правилником (копија дипломе),  

-М4 образац за сва три лица као доказ о радном односу  

6. Доказ о уплати таксе на захтев (у износу који је прописан Законом о републичким 

административним таксама на дан предаје захтева и докумената)  у износу од 320,00 динара 

7. Доказ о уплати таксе за издавање овалшћења привредном друштву и дугом правном лицу за 

обављање послова израде процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања ( у износу 

који је прописан Законом о изменама и допунама закона о републичким административним 

таксама члан 23. Таривни број 47а)  у износу од 28.910,00 динара.  

 

Износ се може уплатити збирно. 

 

Уплатилац: Назив привредног друштва/правног лица 
Сврхауплате: такса за захтев и издавање овлашћења (за обављање послова израде плана заштите од 

удеса) 

Прималац: Министарство унутрашњих послова РС 

Износ: 29.230,00 

Рачун број: 840-742221843-57 

Позив на број: 97- шифра са контролним бројем општине 

 

НАПОМИЊЕМО да су наведени износи они који се примењују на дан објављивања ове 

информације, а  да су привредна друштва и друга правна лица дужна да прате наведене прописе како 

би уплаћивали адекватне износе. 

 



По комплетирању списа предмета, представник Сектора за ванредне ситуације се најављује одговорном 

лицу у привредном друштву/правном лицу и долази у проверу  испуњености услова за добијање 

овлашћења.  


