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ЗАХТЕВ 

 
 ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА 

 

 

Основни подаци о подносиоцу захтева 

Пословно име / назив  

Седиште  

Контакт телефон  

Име и презиме одговорног лица  

Матични број         ПИБ          

Адреса електронске поште  

Aдреса локације за коју се издаје 

овлашћење1 
 

 

Подаци о запосленим лицима 

Име и презиме, академско звање, 

факултет  
 

Име и презиме, академско звање, 

факултет  
 

Име и презиме, академско звање, 

факултет  
 

Име и презиме, академско звање, 

факултет  
 

 

 

 

                                                           
1 Навести адресу на којој ће се израђивати  план заштите од удеса 

Република Србија 

Министарство унутрашњих послова 

Сектор за ванредне ситуације 

www.mup.gov.rs 
 

http://www.mup.gov.rs/
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У прилогу захтева, достављам следећу документацију: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности 

Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и 

остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати 

један од понуђених одговора): 

☐ДА 

☐НЕ 

Странка може сама да стави на увид потребну документацију (доказ о регистрацији из АПР-а, 

доказ да има у сталном радном односу три лица - МА образац). 

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не 

поднесем у року од 8 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем ће 

се одбацити. 

 

Захтев и потребна документација се могу поднети и електронским путем на мејл адресу: СВС у 

Београду: svsrizici@mup.gov.rs. 

 

У   , дана ф   

    Потпис подносиоца захтева 

 

 

 

 

 

                                                            

mailto:svsrizici@mup.gov.rs
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ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
 

Рок за решавање поднетог захтева 60 дана од дана подношења захтева  

 

Потребно је уплатити следеће издатке: 

 

Р.бр. Финансијски издаци 

1. 

Републичка 

административна такса за 

захтев 

Износ издатка 330,00 РСД 

Сврха уплате Такса за захтев 

Назив и адреса примаоца  Буџет Републике Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број Модел је увек 97 

Напомена 

Позив на број који се уписује на 

уплатници се разликује у зависности 

од општине где је седиште подручне 

организационе јединице Сектора за 

ванредне ситуације на чијој 

надлежности се подноси захтев  

2. 

Републичка 

административна такса за 

решење о давању 

овлашћења привредном 

друштву и другим правним 

лицима за израду плана 

заштите од удеса  

 

Износ издатка 29.720,00 динара 

Сврха уплате 

Такса за решење о давању овлашћења 

привредном друштву и другим 

правним лицима за израду плана 

заштите од удеса  

Назив и адреса примаоца  Буџет Републике Србије 

Број рачуна 840-742221843-57 

Модел и позив на број Модел је увек 97 

Напомена 

Позив на број који се уписује на 

уплатници се разликује у зависности 

од општине где је седиште подручне 

организационе јединице Сектора за 

ванредне ситуације на чијој 

надлежности се подноси захтев 

 

Позиви на број подручних организационих јединица Сектора за ванредне ситуације  

1. СВС  у Београду:позив на број:59-013;  

2. УВС у Београду:позив на број:53-015;  

3. УВС у Крагујевцу:позив на број:48-049;  

4. УВС у Нишу:позив на број:05-128;  

5. УВС у Новом Саду:позив на број:11-223;  

6. ОВС у Бору:позив на број:17-027;  

7. ОВС у Ваљеву:позив на број:68-107;  

16. ОВС у Новом Пазару:позив на број:67-075;  

17. ОВС у Панчеву:позив на број:02-226;  

18. ОВС у Пироту:позив на број:55-079; 

19. ОВС у Пожаревцу:позив на број:52-080;  

20. ОВС у Пријепољу:позив на број:40-084;  

21. ОВС у Прокупљу:позив на број:37–085;   

22. ОВС у Смедереву:позив на број:16-092;  
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8. OВС у Врању:позив на број:47-114;  

9. ОВС у Зајечару:позив на број:41-116;  

10. ОВС у Зрењанину:позив на број:51-242;  

11. ОВС у Јагодини:позив на број:04-096;  

12. ОВС у Кикинди:позив на број:35-215;  

13. ОВС у Краљеву:позив на број:45-050; 

14. ОВС у Крушевцу:позив на број:39-052;  

15. ОВС у Лесковцу:позив на број:21-058; 

23. ОВС у С. Митровици:позив на број:75-234;  

24. ОВС у Сомбору:позив на број:81-232;  

25. ОВС у Суботици:позив на број:69-236; 

26. ОВС у Ужицу:позив на број:89-100;   

27. ОВС у Чачку:позив на број:93-034;  

28. ОВС у Шапцу:позив на број:92-099. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


