
На основу члана 67. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), 

Министар унутрашњих послова доноси 

ПРАВИЛНИК 

о начину вођења Регистра привредних друштава и правних лица која рукују опасним 

супстанцама 

"Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019. 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописује израда и начин вођења Регистра привредних друштава и 

других правних лица која рукују опасним супстанцама (у даљем тексту: Регистар). 

Регистар израђује и води надлежна унутрашња организациона јединица Министарства унутрашњих 

послова (у даљем тексту: Министарство) на основу Плана заштите од удеса и службених евиденција. 

Члан 2. 

Регистар садржи податке о: 

1) привредном друштву и другом правном лицу, 

2) врсти и количини опасних материја (складишне капацитете), 

3) насталим удесима, 

4) расположивим средствима и опреми за заштиту и интервенисање, 

5) прегледу сагласности и предузетим мерама у контроли примене прописа, 

6) друге податке од значаја за процену вероватноће настанка удеса. 

Члан 3. 

Регистар се води у јединственој електронској бази података. 

Регистар воде уже организационе јединице Сектора за ванредне ситуације. 

Ажурирање података у Регистру врши се до краја фебруара текуће године за претходну годину. 

Подаци за вођење и ажурирање Регистра достављају се на прописаним обрасцима (Обрасци 1−5) 

организационој јединици надлежној за управљање ризиком у Сектору за ванредне ситуације, до краја 

марта текуће године за претходну годину. 

Обрасци 1−5 одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 4. 

Даном ступања на снагу овог правилника престајe да важи Правилник о садржају и начину вођења 

Регистра привредних друштава и других правних лица која рукују опасним материјама („Службени 

гласник РС”, број 53/13). 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 

01 број 3671/19-3 



У Београду, 3. маја 2019. године 

Министар, 

др Небојша Стефановић, с.р. 

Прилози 

Образац 1 - Подаци о привредном друштву и другом правном лицу 

Образац 2 - Подаци о врсти и количини опасних материја 

Образац 3 - Подаци о насталим удесима 

Образац 4 - Подаци о расположивим средствима и опреми за заштиту и интервенисање 

Образац 5 - Подаци о прегледу сагласности и предузетим мерама у контроли примене прописа 
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Образац 1.  

   

ПОДАЦИ 

О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ  

   

   ОПШТИ ПОДАЦИ  

1.  Назив привредног друштва и 

другог правног лица  

   

2.  Одговорно лице у правном 

лицу: Име и презиме, телефон, 

факс, електронска адреса  

   

3.  Шифра делатности, матични 

број и ПИБ  

   

4.  Адреса седишта привредног 

друштва  

  

5. Адреса комплекса привредног 

друштва за који је израђен 

План заштите од удеса 

 

6.  Подаци о одговорном 

лицу/лицима која воде и/или су 

одговорна за производни 

процес и делове производног 

процеса на комплексу 

привредног друштва (име и 

презиме, функција, телефон, 

мејл адреса); 

   

7.  Карактеристике локације и 

окружења  

   

7.1.  Списак  објеката за 

производњу и складиштење 

(сировине, репроматеријал, 

готови производи и отпад), 

енергетска постројења, пратећи 

објекти (управна зграда, 

објекти за одмор и исхрану 

радника и др.), транспортни 

путеви унутар локације 

   

7.2.  Насељеност и густина 

становања на удаљености не 

мањој од 1000 m од границе 

локације 

   

7.3.  Повредиви објекати на 

удаљености не мањој од 1000 

m од границе локације, 

(просветне, здравствене, 

државне институције, културна 

добра, електро енергетска 

постројења, спортске хале, 

тржни центри, производња и 

   



складиштење воде и хране, 

транспорт робе и превоз 

путника, места на којима се 

окупља већи број људи и др.)

  

8.  Прибављене сагласности и 

мишљења надлежних органа са 

аспекта заштите од пожара и 

експлозија, заштите животне 

средине и  безбедности и 

здравља на раду  

   

9.  Структура и број запослених, 

укупно и по технолошким 

целинама 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2.  

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ И КОЛИЧИНИ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА 

 (Попуњава надлежна организациона јединица) 

 

Ред. Хемијски ЦАС/УН  Назив по Тривијални - Максималне количине Примедба  



бр.  назив  међународно 

признатој 

номенклатури 

ИУПАЦ  

уобичајени 

назив  

које су присутне или 

могу бити присутне у 

било ком тренутку на 

комплексу (т) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 3.  

 

ПОДАЦИ О НАСТАЛИМ УДЕСИМА 

 (Попуњава надлежна организациона јединица) 

 

 Подаци о удесима који су се догодили на комплексу привредног друштва и другог 

правног лица од његовог оснивања. 

 

1. Подаци о месту и времену удеса: 

адреса постројења, објекат у оквиру 

постројења, дан и време настанка 

  



удеса 

2. Узроци удеса   

3. Подаци о типу удеса (експлозија, 

пожар, испуштање опасних 

супстанци и др.) 

  

4. Подаци о врсти и количини опасних 

супстанци које су учествовале у 

удесу 

  

5. Обим последица у постројењу 

односно комплексу (смртни исход, 

теже повреде, лакше повреде, тежа и 

лакша тровања и хоспитализација 

лица из састава постројења и из 

састава интервентних снага локалне 

заједнице и др.) 

  

6. Обим последица лица изван 

постројења односно изван 

комплекса (евентуални смртни 

исход, теже повреде, лакше повреде, 

тежа и лакша тровања, 

хоспитализација и др.) 

  

7. Оштећење објеката у постројењу   

8. Оштећење објеката изван 

постројења 

  

9. Обим последица по животињски и 

биљни свет у околини 

  

10. Утицај на инфраструктуру (водовод, 

електричну мрежу, гасовод, 

саобраћај, телефонске везе ис л.) 

  

11. Загађења земљишта, водотокова и 

подземних вода 

  

12. Процењена висина материјалне 

штете 

  

13. Реализоване мере одговора на удес   

 

 

  Образац 4. 

  

 ПОДАЦИ О РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЗАШТИТУ И 

ИНТЕРВЕНИСАЊЕ 

(Попуњава надлежна организациона јединица)   

 

 Опрема и средстава 

заштите у одговору на удес 

Врста  Количина  Врста  Количина  Врста  Количина  

1. Врста и количина опреме 

противпожарне заштите и 

система за дојаву и гашење 

пожара 

      

2. Врста и количина опреме       



индивидуалне и колективне 

техничке заштите: 

- специјална заштитна 

опрема за људе који 

учествују у гашењу 

пожара, заштитна 

изолациона одела; 

- Заштитно одело за рад са 

опасним материјама 

- средстава индивидуалне 

заштите; 

3. Средства прве помоћи и 

медицинске заштите  

      

4. Средства за заустављање 

даљег тока хемијског удеса 

и ширења негативних 

ефеката (средства за 

претакање, адсорпцију, 

неутрализацију, 

деконтаминацију и др.); 

      

5. Навално/комбиновано 

возило 

      

6. Ауто-цистерне за превоз 

опасних материја 

      

7. Возило са прахом       

8. Ауто-механичке лестве       

9. Техничко возило       

10. Прикључна 

возила/приколице 

      

11. Остала ватрогасна возила       

12. Моторне преносне пумпе        

13. Електропреносне пумпе       

14. Пумпе за агресивне материје       

15. Електроагрегати       

16. Опрема за заптивање       

17. Опрема за детекцију и 

дозиметрију 

      

18. Изолациони апарати       

19. Радио веза       

20. Телефон       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 5. 

 

 ПОДАЦИ О ПРЕГЛЕДУ САГЛАСНОСТИ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА У КОНТРОЛИ 

ПРИМЕНЕ ПРОПИСА  

(Попуњава надлежна организациона јединица) 

 

Назив 

привредног 

друштва и 

другог 

правног 

лица  

Добијене 

сагласности на 

План заштите 

од удеса и 

сагласности на 

ажуриран План 

(унети бројеве 

Решења и 

датуме) 

 

Датум 

тестирања 

Плана и 

датум 

евентуалног 

ажурирања 

Плана након 

тестирања 

 

Датум инспекцијског надзора и 

наложене мере за отклањање 

недостатака 

Примедба  

               

               

               

               

               

               



               

 
 


