
ПРЕДЛОГ

З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 1.
У Закону о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и

92/11), у члану 60. став 2. брише се.

Члан 2.
Члан 61. брише се.

Члан 3.
У члану 62. став 1. реч: „изградњу” замењује се речима: „коришћење

постојећих”.

Став 3. брише се.

Члан 4.
Члан 63. мења се и гласи:

 „Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални,
саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла,
прилагођени за склањање.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других
објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи.

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским
просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

Ближе прописе о начину одржавања склоништа и прилагођавања
комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање
становништва, доноси министар.”

Члан 5.
У члану 64. ст. 1, 2, 3, 4, 8. и 9. бришу се.

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 1. и 2.

У досадашњем ставу 7. који постаје став 3. број: „5” замењује се бројем
„2”.

Члан 6.
Члан 65. брише се.

Члан 7.
У члану 66. став 1. мења се и гласи:

„Средства за одржавање јавних склоништа обезбеђују се:

1) из закупнине из члана 64. став 3. за коришћење јавних и блоковских
склоништа;

2) из других извора.”
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Члан 8.
У члану 130. тачка 3) речи: „и другим прописима” бришу се.

Члан 9.
У члану 135. став 1. тачка 2), подтач. од (1) до (4) и подтачка (6), бришу

се.

Досадашња подтачка (5) постаје подтачка (1), а досадашња подтачка (7)
постаје подтачка (2).

Члан 10
У члану 144. став 1. тачка 10) мења се и гласи:

„10) не обезбеди одржавање склоништа која су му дата на управљање
(члан 64. став 1);”

У тачки 51) тачка и запета замењују се тачком.

Тачка 52. брише се.

Члан 11.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ
Основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. тач.

1. и 4. Устава Републике Србије, према којима Република Србија уређује и
обезбеђује безбедност Републике Србије.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
У оквиру пројеката који се у Републици Србији одвијају у циљу

побољшања пословне климе, идентификовани су бројни трошкови привреде,
који отежавају њено пословање и директно утичу на смањење инвестиција.
Привредни субјекти указују на велики број намета које плаћају и њихову висину,
указујући да су у великом броју случајева исти уведени неосновано.
Анализирајући захтев привреде да се конкретне обавезе прописане законом
укину, узети су у обзир тешки услови у којима домаћа привреда послује.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ РЕШЕЊА
Када је реч о укидању обавезе инвеститора да, у складу са просторним,

односно урбанистичким планом, обезбеди изградњу склоништа или других
заштитних објеката за заштиту и склањање, као и алтернативне обавезе уплате
накнаде у висини 2% од укупне вредности грађевинског дела објекта која се
уплаћују Јавном предузећу за склоништа, имало се у виду да ова обавеза
поскупљује изградњу, а да се трошкови инвестиција у склониште неоправдано
преваљују на инвеститоре.

Такође се предлаже укидање обавеза осигуравајућих друштава да у
Буџетски фонд за ванредне ситуације уплаћују средства у висини 5% од
наплаћене премије осигурања од пожара и других опасности, као и од прихода
наплаћеног обавезног осигурања транспорта опасних материја у друмском,
железничком, речном и ваздушном саобраћају, обзиром да су порези који се
привреди наплаћују у вези са пословањем основни буџетски приход, а да ова
обавеза по својој природи представља паралело уведен порез, дакле типичан
пример „парафискалног намета” чије укидање привреда тражи.

Предлаже се и укидање обавезе правних лица која за осигурање од
пожара своје имовине оснивају властите осигуравајуће фондове да у Буџетски
фонд за ванредне ситуације уплаћују средства у висини од 3% од премије
осигурања од пожара, обзиром да се на тај начин дестимулише оснивање ових
фондова.

Такође се предлаже укидање обавезе привредних субјеката, који се баве
производњом, прерадом, ускладиштењем, дистрибуцијом и продајом
запаљивих течности, експлозивних материја и гасова, као и приређивача
спортских догађаја да у Буџетски фонд за ванредне ситуације уплаћују
средства, обзиром да њихова делатност нема директне везе са политиком
изградње склоништа или других заштитних објеката за заштиту и склањање.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАКОНА

За спровођење Закона о изменама Закона о ванредним ситуацијама није
потребно обезбедити посебна средства у буџету Републике Србије.
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V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се да се закон донесе по хитном поступку, будући да би услед

његовог недоношења по хитном поступку, могле наступити штетне последице
по  рад привредних субјеката.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
1. Који проблем се решава законом?
Укидањем појединих накнада предвиђених Законом о ванредим

ситуацијама постићи ће се смањење финансијских обавеза које падају на терет
грађана и привреде у условима економске кризе.

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона?
Растерећење грађана и привреде од плаћања дажбина које су оцењене

као непотребне, с обзиром да се не ради о порезима који се наплаћајују у вези
са пословањем и који представљају основни буџетски приход, већ се ради о
додатним наметина које превише оптерећују првреду и грађане.

3. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема?
Зато што ће се на овај начин уредити да се начин и висина накнада

наплаћују на основу јединственог прописа којим ће бити предвиђене све
накнаде које су у вези са специфичном делатношћу или конкретним радњама
које се предузимају пред државном управом и судовима..

4. На кога ће и како утицати решења предложена у закону?
На растерећење привреде и грађана у условима економске кризе.
5. Које су обавезе чија ће примена изазвати трошкове грађанима и

привреди, посебно малим и средњим предузећима?
/
6. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на

тржишту и тржишну конкуренцију?
Да, јер смањује обим финансисјких обавеза које су привредни субјекти

дужни да извршавају.
7. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје

ставове о закону?
/
8. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се

остварили циљеви доношења закона?


