ПРОГРАМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне управе

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

2. Директор

мр Славица Радовановић

3. Делокруг

На основу члана 2. Закона о Републичком сеизмолошком заводу ("Службени гласник РС", број
71/94), Републички сеизмолошки завод обавља стручне послове који се односе на:
систематско регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и
сеизмотектонских појава (природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски удари),
прогнозирање њиховог утицаја на земљиште, воде, водотоке и објекте; пројектовање и
одржавање мреже сеизмолошких станица и израда сеизмолошких карата (епицентара,
сеизмичког хазарда, ризика, максимално догођених интензитета); учешће у изради прописа за
изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко осматрање капиталних објеката код
којих земљотреси могу изазвати катастрофалне последице; учешће у изради перспективног и
годишњег плана сеизмолошких истраживања од интереса за Републику и учешће у
извршавању тих планова и изради предлога за просторно и урбанистичко планирање, као и
учешћe у изради и усавршавању прописа за сеизмичко пројектовање; израду предлога за
планирање и организацију система цивилне заштите, код израде планова за заштиту од
земљотреса и мера за отклањање последица и вођења одговарајуће сеизмолошке
документације, њено архивирање и чување; објављивање прикупљених података о
сеизмичким и сеизмотектонским појавама и друге сеизмолошке послове који се утврде
годишњим и вишегодишњим програмима. Завод учествује у међународној размени
сеизмолошких података и сарађује на регионалним сеизмолошким пројектима од интереса за
Републику.

4. Органи управе у саставу/имаоци
јавних овлашћења

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број

Верификација Референтни документ

1

Заштита животне
средине

Орган

Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

01 27.573.000 RSD

Повећaна ефикасност
регистровања и
проучавања земљотреса у
функцији смањења
сеизмичког ризика.
Интензивирано учешће у
процесу смањења
сеизмичког ризика.
Израђени сеизмолошки
услови, ажурни и усклађени
са прописима.

1.ПА.1

Праћење и
проучавање
сеизмичких и
сеизмотектонских
појава

Орган

Национална стратегија
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама

01 27.573.000 RSD

Обезбеђено континуирано
повећање поузданости и
прецизности система за
регистровање,
прикупљање, анализирање
и проучавање сеизмичких и
сеизмотектонских појава и
система за јаке
земљотресе. Обезбеђена
израда предлога за
доношење планова за
заштиту. Унапређено
функционисање
Сеизмолошког центра за
брзо извештавање и
упозоравање на догађање
земљотреса повећањем
брзине извештавања.
Ојачана свест јавности о
постојању сеизмичке
опасности.

Извор и износ финансирања Очекивани резултати

