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На основу члана 17. став 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, брoj 87/18), 

Министар унутрашњих послова доноси 

УПУТСТВО 

о Методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања 

"Службени гласник РС", број 80 од 8. новембра 2019. 

1. Овим упутством прописује се Методологија израде и садржај процене 

ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања свих субјеката који 

имају обавезу израде тих докумената у складу са Законом о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 

2. Методологија из тачке 1. овог упутства одштампана је уз ово упутство и 

чини његов саставни део. 

3. Сви субјекти система смањења ризика од катастрофа који су донели и 

добили сагласност Министарства унутрашњих послова на процену ризика од 

катастрофа и план заштите и спасавања у складу са Упутством о 

Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС”, број 18/17), ускладиће наведена акта са одредбама 

овог упутства у року од три године од дана добијања сагласности од стране 

Министарства унутрашњих послова. 

4. Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о 

Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС”, број 18/17). 

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

Број 01-10392/19-3 

У Београду, 31. октобра 2019. године 

Министар, 

др Небојша Стефановић, с.р. 

Прилози 

Прилог 1 - Методологија израде и садржај процене ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања 

Прилог 2 - Обрасци за План заштите и спасавања јединице локалне 

самоуправе 
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Прилог 3 - Обрасци за План заштите и спасавања субјеката од посебног 

значаја за заштиту и спасавање 

Прилог 4 - Прилози за План заштите и спасавања привредних друштава и 

других правних лица 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog3.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429295
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog3.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429295
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog4.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429295
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/prilog4.html&doctype=reg&x-filename=true&regactid=429295

