
УСЛОВИ  И ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА

1. Уводне  напомене

Метеоаларм интернет страница Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ
Србије), као државног органа са статусом посебне организације који извршава функције
Националне хидрометеоролошке службе Републике Србије у Светској метеоролошкој
организацији  и  другим  међународним и  европским метеоролошким организацијама,
садржи  електронске  оперативне  системе  са  значајним,  пре  свега  графичким  и
картографским информацијама о ванредним, неповољним и опасним метеоролошким и
хидролошким  појавама,  елементарним  непогодама  и/или  катастрофама.  Наведени
електронски системи су саставни део оперативног Хидро-Метеоролошког система за
рану  најаву  и  упозорење  РХМЗ  Србије  и  интегрални  део  система  Метеоаларма
(www.meteoalarm.eu)  и  Хидроаларма  (www.efas.eu)  Европске  Уније.  Ова  интернет
страница РХМЗ Србије има за циљ да се најшира јавност, укључујући лица која путују
кроз нашу земљу, обавештава о актуелним метеоролошким и хидролошким условима и
прогнози  ванредних,  неповољних  и  опасних  метеоролошких  и  хидролошких
појава/догађаја на територији Републике Србије. У исто време, својим информацијама
указује на потенцијалне штетне утицаје на здравље и безбедност људи и материјалних
добара, односно потенцијални ризик прогнозиране метеоролошке  и/или хидролошке
елементарне непогоде, или катастрофе, који захтева одређен степен приправности. На
тај  начин  ојачава  се  укупан  капацитет  заједнице  за  ефикасну  борбу са  природним
катастрофама,  са  фокусом  на  превенцији  и  стратегији  приправности  базираној  на
идентификацији  и  кавнтификацији  потенцијалног  ризика.  Тиме  се  умањују  штете,
односно ризик од деструктивних метеоролошких и хидролошких  појава/догађаја и даје
пун допринос превентивној заштити угроженог становништва и ублажавању последица
природних непогода и катастрофа. 

Графичке информације и симболи су усклађени са универзалним графичким симболима
који се користе за  приказ метеоролошких и хидролошких елементарних непогода, па је
лако пратити сличне системе у другим земљама, како у оквиру  система метеоаларма
(Severe weather warnings system for Europe) и хидроаларма (European Flood Awareness
System)  Европске уније, тако и у оквиру хидрометеоролошких система ране најаве и
упозорења који су успостављени  у другим регионима света.
 

2. Појмови  и услови при употреби Интернет странице Метеоаларм РХМЗ Србије

2.1. Опште напомене

Метеоаларм  интернет  страница  РХМЗ  Србије  својом  графиком  и  текстуалним
објашњењима  пружа  јавности  информације  о  могућој  појави  метеоролошких  и
хидролошких  екстремних  појава,  непогода  и  катастрофа  на  територији  Републике
Србије.  Метеоаларм  подаци  и  информације  се  дају  само  у  циљу  информисања  и
упозоравања најшире јавности и не могу се користити у комерцијалне сврхе.

Подаци и информације на Метеоаларм интернет страници РХМЗ Србије су подложни
сталном обнављању и променама. Запослени  у РХМЗ Србије учиниће све да, у складу
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са  Законом  о  метеоролошкој  и  хидролошкој  делатности  и  прописима  донетима  на
основу њега, садржај ове интернет странице буде квалитетан и благовремено ажуриран.

РХМЗ  Србије  није  одговоран  за  евентуалне  грешке, или  кашњење  у  односу  на
предвиђено  време  ажурирања  садржаја  у  случају  више  силе.  Такође,  неће  бити
одговоран за било које поступке који би се предузели на основу њих.  

2.2. Употреба интернет странице Метеоаларм РХМЗ Србије

Приступ  Метеоаларм  интернет  страници  РХМЗ  Србије  и  коришћење  садржаја  те
странице сматра се вашим прихватањем  свих појмова и услова, који ступају на снагу
одмах при вашој првој посети и употреби садржаја ове интернет странице.

РХМЗ Србије задржава право да промени ове термине  и услове коришћења у било које
време  путем  оглашавања  ове  промене  на  својој  Метеоаларм  интернет  страници.
Корисници  су одговорни  да  се  правовремено  информишу о  овим променама  путем
прегледања ових оглашених промена. Ако корисник настави да користи садржај након
оглашене промене, сматраће се да је прихватио настале промене.

РХМЗ  Србије  ни  у  ком  случају  неће  бити  одговоран  поједином  кориснику,  групи
корисника, или било којој трећој страни за директну, индиректну, случајну, последичну,
посебну, примeрeну или било коју другу штету или губитак профита,  који би били
последица  било  које  употребе и  погрешне  употребе и  интерпретације  података  или
информација са ове интернет странице.

2.3. Интелектуална својина

Материјал објављен на Метеоаларм интернет страници власништво је РХМЗ Србије.
Неки делови података, ако другачије није назначено у смислу извора информација, или
других докумената, подложни су заштити ауторских права од стране РХМЗ Србије.

Власништво  и права  интелектуалне  својине  над  свим  оперативним  и  обновљеним
информацијама, прогнозама, најавама, упозорењима и осталим подацима из садржаја
Метеоаларм интернет  странице,  припадају РХМЗ Србије.  Подаци и  информације  из
других  наведених  извора  остају  у  домену  власништва,  ауторских права  и  права
интелектуалне својине наведених извора.

Сви  подаци,  информације,  прогнозе,  најаве,  упозорења,  или  друге информације  из
садржаја Метеоаларм интернет странице, могу се слободно и неограничено користити у
јавности.  Пре употребе информација  и података  из  садржаја  ове интернет странице
РХМЗ Србије, посебну пажњу треба обратити на датум и време када су постављени
подаци и други продукти овог система објављени.

У случају да се информација, или било који други продукт ових електронских система
ране најаве и упозорења РХМЗ Србије, поново користе од стране трећих лица, важе
следећа правила и услови:
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 Подаци и информације који се поново користе не смеју се мењати, а нарочито
садржај и смисао; 

 При поновном коришћењу података и информација, обавезно се наводи извор
информација, као: Метеоаларм РХМЗ Србије, или други извор који је наведен у
садржају, или документима који се поново користе; 

 При поновоном коришћењу података и информација путем интернет апликације,
поред  назива  Метеоаларм  РХМЗ  Србије,  неопходно  је  навести  и  следећи
линк: www.meteoalarm.rs;

 При поновном коришћењу података и информација са ове интернет странице,
путем интернет  апликације,  време  издавања на  www.meteoalarm.rs мора  бити
урачунато,  а  кашњење  између  објављивања  на  Метеоаларм  Веб  сајту  РХМЗ
Србије и веб сајту корисника, као трећег лица, у просеку треба да је мање од пет
минута,  односно  кашњење  никада  не  сме  да  буде  веће  од  10  минута;  поред
напред наведеног, од свих корисника, као трећих лица, захтева се објављивање
оригиналне  временске  одреднице  уз  следеће  ограђивање:  „Време  кашњења
између овог  сајта  и  сајта  www.meteoalarma.rs су  могућа,  а  за  нивое
упозорења  у реалном  времену  молимо  Вас  да  користите:
www.meteoalarm.rs”;

 Сви корисници Метеоаларм интернет странице РХМЗ Србије, као трећа лица,
која производе  радове  са  ауторским  правом,  а  који  се  састоје   углавном  од
материјала са ове интернет странице РХМЗ Србије, морају навести обавештење
унутар таквог рада којим се идентификује извор материјала, као и  изјаву, да тај
рад није предмет њихове заштите ауторских права.   

3. Важни линкови/везе

Метеоаларм интернет страница РХМЗ Србије садржи неке важне линкове према другим
интернет  страницама  у  систему Метеоаларма Европске Уније  у  циљу обезбеђивања
комфора и бољег информисања корисника. РХМЗ Србије није одговоран за садржај и
тачност материјала објављених на тим интернет страницама, према трећој страни.

4. Представљање информација на Метеоаларм интернет страници

Електронски  метеоаларм систем  најаве  и  упозорења  састоји се  из  текстуалног,
табеларног  и  графичког  представљања значајних  метеоролошких  информација  за  11
географских  или  административних  области  у  Србији  (Бачка,  Срем,  Банат,  Град
Београд, Западна Србија, Шумадија, Поморавље, Источна Србија, Југозападна Србија,
Југоисточна  Србија,  Косово  и  Метохија),  са  приказом  географске  карте  Републике
Србије. Електронски  хидроаларм систем најаве и упозорења састоји се из текстуалног,
табеларног  и  графичког  представљања  значајних хидролошких информација за  16
сливних подручја на територији Републике Србије.

Усвојени  су  јединствени,  интернационални  симболи  за  ванредне  и  опасне
Метеоролошке и хидролошке појаве и елементарне непогоде. Бојама кодирана карта у
комбинацији са овим симболима, омогућава брз преглед прогнозираних ванредних и
опасних метеоролошких и хидролошких појава и елементарних непогода. У односу на
ванредне и опасне метеоролошке и хидролошке појаве и непогоде, утврђена су четири
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међународно усвојена нивоа опасности, који су кодирани припадајућом бојом (зелена,
жута, наранџаста и црвена), са следећим значењем:

Зелена (метеоаларм/хидроаларм): Не захтева се посебна приправност.

Жута (метеоаларм): Време може бити опасно (потенцијално). Временскe појаве које
су прогнозиране нису неуобичајене, али је потребан опрез ако планирате активности
које  су  изложене  метеоролошком  ризику.  Треба  наставити  са  информисањем  о
очекиваним метеоролошким условима. Не предузимати непотребне ризике.

Жута (хидроаларм): Значајан пораст или опадање водостаја. Лед у покрету покрива
водену  површину  од  10%  до  40%.  Појаве  које  би  могле  захтевати  предузимање
мера редовне одбране од поплавa или леда.

Наранџаста (метеоаларм):  Време  је  опасно.  Прогнозиранe су  опасне  временске
појаве, а таквог су интезитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне
по људе и животиње. Треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан
о  детаљима  очекиваних  метеоролошких  услова.  Пратити  савете  које  дају  надлежни
државни органи за мере заштите  и спасавање  у ванредним ситуацијама: Министарство
унутрашњих  послова  -  Сектор  за  ванредне  ситуације,  министарства  надлежна  за
здравље, водопривреду, пољопривреду, шумарство, грађевинарство, животну средину, и
др. (у даљем тексту надлежни джавни органи).

Наранџаста (хидроаларм): Веома  значајан  пораст  или  опадање  водостаја.  Лед  у
покрету покрива водену површину од 50% до 100% - лед стоји. Појаве које би могле
захтевати предузимање мера ванредне одбране од поплавa, или леда. Пратити савете
које дају надлежни државни органи. 

Црвена(метеоаларм):  Време  је  врло  опасно.  Прогнозиране  су  нарочито  опасне
временске појаве, а таквог су интезитетаа да могу проузроковати  велику материјалну
штету  и бити  веома  опасне  по  безбедност  људи  и  животиња.  Треба  се  често
информисати о детаљима очекиваних метеоролошких услова и ризика. Следити наредбе
и савете надлежних државних органа.

Црвена(хидроаларм): Екстремне  хидролошке  појаве  и  услови. Следити  наредбе  и
савете надлежних државних органа.

У зависности од нивоа опасности, географски, или административни, региони у Србији
означавају  се  одговарајућом  бојом  уз  симбол  који  представља метеоеолошку
појаву/елементарну непогоду, која се прогнозира.  Поједине странице садрже додатне
податке, или информације, у облику табеле.

5. Напомена

Наглашава се  да је овај документ конципиран и урађен по угледу на документ “Услови
коришћења”  система Европске уније: Meteoalarm – Alerting Europe for extreme weather,
EUMETNET  -The  network  of  European  Meteorological  Services
(http://www.meteoalarm.eu). Разлог за ово је обавеза унифицирања докумената, симбола,
информација и садржаја Метеоалрм интернет странице РХМЗ Србије као интегралног
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дела  европског  система  Метеоаларма,  која  проистиче  из  пуноправног  чланства
Републике Србије у Асоцијацији националних метеоролошких служби држава чланица
Европске уније – ЕУМЕТНЕТ-а.
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