
На основу члана 34. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, 
бр.36/09),  

Министар животне средине и просторног планирања доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ КРАТКОРОЧНИХ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА 

 
 

 
Члан 1. 

Овим правилником прописује се садржај краткорочних акционих планова. 
 

Члан 2. 
Краткорочни акциони план садржи нарочито:  
1)  податке о локацији (подручју) повећаног загађења;  
2)  основне карактеристике и информације о зони или агломерацији; 
3)  податке о врсти и степену загађења; 
4)  стање квалитета ваздуха;  
5) утицаје делатности од значаја за планирање и податке о изворима загађења; 
6) анализу ситуације и фактора који су утицали на појаву прекорачења; 
7) специфичне мере за краткорочно смањење трајања прекорачења, са роковима за 

њихову реализацију, као и специфичне активности намењене заштити осетљивих група 
становништва, нарочито деце;  

8) детаље о мерама који се планирају, са роковима за њихову реализацију; 
9) основне услове и претпоставке за остваривање планираних мера и активности; 
10)  субјекте надлежне за спровођење и реализацију плана (органи и организације);  
11)  табеле и прилоге, листу докумената, публикација и слично којима се 

поткрепљују подаци наведени у плану. 
 Краткорочни акциони план састоји се из текстуалног дела, табеларног дела и по 
потреби планова и мапа. 

 
Члан 3. 

Надлежни орган је дужан да у краткорочним акционим плановима одреди 
специфичне мере и у случају да постоји опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху 
прекораче једну или више концентрација опасних по здравље људи или да постоји 
опасност да се прекорачи концентрација приземног озона опасна по здравље људи, а 
надлежни орган процени, да постоји значајан потенцијал да се смањи ризик, трајање и 
озбиљност таквог прекорачења, у складу са Законом о заштити ваздуха (у даљем тексту: 
Закон). 
 Специфичне мере из става 1. овог члана се краткорочно предузимају узимајући у 
обзир локалне околности (географске, метеоролошке, економске).  
 

Члан 4. 
У зависности од сваког појединачног случаја, краткорочни акциони планови 

садрже детаље о делотворним мерама које се предузимају за контролу активности које 
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доприносе настанку опасности од прекорачења одговарајућих граничних или циљних 
вредности или концентрација опасних по здравље људи а које се по потреби могу 
привремено зауставити, у складу са Законом.  
 

Члан 5. 
Специфичне мере из члана 2. став 1. тачка 7) и члана 3. став 1. овог правилника 

обухватају нарочито мере у вези са: 
1) саобраћајем: ограничавање (временско или количинско) претакања горива, 

ограничавање употребе опреме која користи бензин, коришћење видова транспорта који 
не загађују ваздух (нпр. бицикала), употреба јавног превоза који не загађује или у мањој 
мери загађује животну средину (тролејбуси, трамваји, аутобуси са уграђеним еуро-
моторима и катализаторима и аутобуси који као гориво користе природни гас), смањење 
снабдевања горивом камионима-цистернама, ограничење брзине у одређеним зонама (нпр. 
за 10-20 km/h), отварање једносмерних улица, прописивање ограниченог (нпр. пар-непар) 
режима саобраћаја (изузев за возила полиције, министарства одбране, возила за хитне 
интервенције - хитна помоћ и ватрогасци, јавни превоз, дипломатска возила и моторна 
возила која поседују уграђене еуро-моторе и катализаторе), адаптација и режим рада 
семафора (нпр. зелени талас, обавезно гашење моторних возила на црвеном светлу), 
забрана коришћења одређених путева за одређене врсте возила и др.; 

2) индустријом: добровољна смањења индустријских активности, избацивање из 
употребе растварача (препорука да се користе производи за бојење на бази воде), 
избегавање коришћења бакљи у рафинеријама, одлагање неких активности одржавања, 
одлагање дегасификације у производној јединици, употреба горива са малим садржајем 
сумпора, забрана рада индустријских и других објеката која у технолошком процесу 
користе чврсто гориво и тежа лож-уља, примена најбоље доступних техника-ВАТ 
(препорука-да пређу у дугорочне мере) и др. 
 

Члан 6. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 
 
Број: 110-00-1319/2010-01 
У Београду, 9. септембра 2010. године 
 
 

                                                                                                                МИНИСТАР 
 

др Оливер Дулић 


