
ПРЕДЛОГ 

 
ЗАКОН 

О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД 
ПОЖАРА 

Члан 1. 
У Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) у 

члану 4. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица 
употребе запаљивих течности, запаљивих гасова и осталих горивих материја 
које са ваздухом могу створити експлозивну смешу експлозивних материја 
праћену ударним таласом притиска продуката сагоревања и порастом 
температуре, којим се угрожавају живот и здравље људи и материјална добра;”.  

После тачке 4) додају се тачка и запета и тач. 5)–16) које гласе: 

„5) карактеристике реакције материјала на пожар су доприноси 
материјала развоју пожара услед сопствене разградње до које долази 
излагањем тог материјала стандардом дефинисаним испитним условима, које 
се огледају кроз класу запаљивости, емисију дима, откапавање и/или друга 
очекивана својства, која угрожавају евакуацију; 

6) отпорност на пожар је способност објекта или дела објекта да за 
утврђено време испуњава захтевану носивост (Р) и/или интегритет (Е) и/или 
топлотну изолацију (И) и/или друго очекивано својство, како је прописано 
стандардима о испитивању и класификацији отпорности на пожар; 

7) евакуациони пут из објекта је пут који води од било које тачке у 
објекту до спољног простора или сигурног и безбедног простора у објекту;  

8) коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима се 
ограничавају просторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, 
степеништа, ветробрани, улаз и сл.) и тако спречава продор пламена и дима из 
просторија за боравак и других просторија угрожених пожаром, а које имају 
такве карактеристике (отпорност и реакција на пожар, ширина, висина и др.) да 
омогућавају да особе затечене у пожару могу сигурно и безбедно (самостално 
или уз помоћ спасиоца) напустити објекат; 

9) заштитни системи и уређаји су системи у функцији безбедности људи 
који бораве у објекту, објекта и ватрогасаца – спасилаца (стабилни системи за 
гашење пожара, стабилни системи за дојаву пожара, стабилни системи за 
детекцију експлозивних и запаљивих гасова, системи за контролу дима и 
топлоте, сигурносни системи напајања, инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара, као и мобилни  уређаји за гашење пожара);  

10) стамбени, односно стамбено пословни објекат јесте објекат који има 
више од 80% корисне површине намењене за становање и пратеће садржаје 
(просторије за гаражирање возила, станарске оставе, подстаницу грејања, 
ходнике, степеништа, лифтовска окна и сл.) и у коме остатак чини пословни 
простор; 

11) пословни, односно пословно стамбени објекат јесте објекат који има 
више од 80% корисне површине намењене за пословање (продају, куповину, 
услуге и сл.) и у коме су остале просторије стамбене и/или јавне намене; 
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12) објекат јавне намене јесте објекат који има више од 80% корисне 
површине намењене за окупљање људи (угоститељски објекти за смештај – 
изузев кампа, куће и стана за одмор, соба за изнајмљивање, угоститељски 
објекти за исхрану и пиће – изузев  киоска  и  сличних објеката,  образовни, 
културни, спортски, религиозни, и слични објекти, аутобуски, железнички, авио-
терминали, путничка пристаништа и сл.) и у коме су остале просторије 
стамбене и/или пословне намене; 

13) процена опасности од пожара јесте део главног пројекта заштите од 
пожара односно део техничке документације за изградњу објеката којим се 
утврђују захтеви у погледу  мера заштите од пожара за конструкцију, 
материјале, инсталације и потреба за опремањем заштитним системима и 
уређајима, када то није утврђено прописом; 

14) техничка документација јесте скуп главних пројеката који се израђују 
за потребе изградње, адаптације, доградње и реконструкције објекта и чији 
садржај одговара посебном пропису о планирању и изградњи; 

15) добровољна ватрогасна друштва јесу удружења основана ради 
организованог добровољног учешћа грађана у спровођењу заштите од пожара, 
спасавању људи и имовине; 

16) ватрогасни савези (општински, градски, окружни, покрајински и 
Ватрогасни савез Србије) су стручне и хуманитарне организације од посебног 
интереса основане у циљу организованог и јединственог учешћа у остваривању 
заштите од пожара, њихових заједничких циљева и развијања свести о значају 
заштите од пожара, у оквиру којих делују добровољна ватрогасна друштва и 
добровољне ватрогасне јединице.” 

Члан 2. 
У члану 6. став 1. после речи: „прописима донесеним на основу њега,” 

додају се речи: „да примењују мере заштите од пожара и експлозија прописане 
законом, подзаконским прописима и општим актима,”. 

Члан 3. 
После члана 6. додаје се члан 6а који гласи: 

„Члан 6а 

У циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за унапређивање 
и учвршћивање позитивних ставова и понашања значајних за заштиту од 
пожара деце и ученика, надлежне школске и предшколске установе дужне су да 
у оквиру школских и предшколских програма  утврде програм едукације о 
заштити од пожара.”  

Члан 4. 
Члан 16. брише се. 

Члан 5. 
У члану 17. став 2. тачка 6) речи: „и Санационог плана” бришу се. 

Члан 6. 
У члану 20. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се 

запета и  речи: „укључујући и његове измене и допуне,”. 
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Члан 7. 
У члану 22. став 2. после речи: „На План заштите од пожара” додају се 

запета и речи: „укључујући и његове измене и допуне,”. 

Члан 8. 
У члану 23. став 4. речи: „и објеката од посебног значаја за одбрану”  

замењују се речима: „и објеката које користи Министарствo одбране и Војска 
Србије”.  

Члан 9. 
Члан 24. мења се и гласи: 

„Члан 24. 

Привредно друштво односно друго правно или  физичко лице, које је 
власник односно корисник објекта или земљишта са високим ризиком од 
избијања пожара разврстава се у прву категорију угрожености од пожара (у 
даљем тексту: субјекат у првој категорији) и обавезно је да организује 
спровођење превентивних мера заштите од пожара, обезбеди технички 
опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца и 
обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. 

Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је 
власник односно корисник објекта или земљишта са повећаним ризиком од 
избијања пожара разврстава се у другу категорију угрожености од пожара (у 
даљем тексту: субјекат у другој категорији) и обавезно је да организује 
спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са 
потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од 
пожара и обезбеди адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. 

Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је 
власник односно корисник објекта или земљишта са извесним ризиком од 
избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара (у 
даљем тексту: субјекат у трећој категорији) и обавезно је да организује 
спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица 
стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди 
адекватну опрему и уређаје за гашење пожара. 

Разврставање привредних друштава и других правних и физичких лица 
из овог члана врши се решењем из члана 23. овог закона. 

Министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: Министар) 
прописује потребну техничку опремљеност ватрогасне јединице и број 
ватрогасаца из става 1. овог члана, као и потребан број лица стручно 
оспособљених за спровођење заштите од пожара из става 2. овог члана.” 

Члан 10. 
У члану 25. став 2. после речи: „закона” додају се речи: „и услове и начин 

издавања и одузимања овлашћења из става 1. овог члана.”  

Члан 11. 
У члану 27. став 1. додају се тачка и запета и тачка 7) која гласи: 

„7) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати 
из објекта.” 
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Додаје се нови став 2. који гласи: 

„Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима 
из Плана заштите од пожара.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Додаје се нови став 4. који гласи: 

„План заштите од пожара (аутономне покрајине, јединица локалне 
самоуправе и субјеката из става 1. овог члана) мора бити усклађен са 
променама насталим као последица урбанистичких, техничко-технолошких и 
других промена од значаја за заштиту од пожара кроз измене и допуне плана 
заштите од пожара.” 

Досадашњи став 3. који постаје став 5. мења се и гласи: 

 „На План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља се 
сагласност Министарства.” 

Досадашњи став 4. постаје став 6.  

Члан 12. 
После члана 27. додају се назив изнад члана и члан 27а који гласе: 

„План евакуације и упутства за поступање у случају пожара 

Члан 27а 

Субјекти у првој, другој и трећој категорији угрожености од пожара 
морају имати План евакуације и упутства за поступање у случају пожара, који 
морају бити истакнути на видљивом месту. 

Субјекти у трећој категорији угрожености од пожара План евакуације и 
упутства за поступање у случају пожара доносе у складу са чланом 28. овог 
закона.” 

Члан 13. 
Члан 28. мења се и гласи: 

„Члан 28. 

Привредно друштво односно друго правно или физичко лице, које је 
власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне намене и 
слободностојећих гаража, а који нису у обавези да имају План заштите од 
пожара према члану 27. овог закона, као и објеката у трећој категорији 
угрожености од пожара, и стамбене зграде доносе Правила заштите од пожара 
која обухватају: 

1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и 
ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде 
обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење; 

2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним 
бројем лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара; 

3) План евакуације и упутства за поступање у случају пожара; 

4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од 
пожара; 
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5) права, обавезе и одговорности запослених за спровођење 
превентивних мера заштите од пожара; 

6) прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати 
из објекта. 

Тач. 2), 4), 5) и 6) из става 1. овог члана не односе се на обавезе 
стамбене зграде. 

План евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 
3) овог члана морају бити истакнути на видљивом месту. 

Субјекти из става 1. овог члана дужни су да поступају по прорачунима из 
Правила заштите од пожара.” 

Члан 14. 
Назив изнад члана и члан 29. мењају се и гласе: 

„Заштита од пожара у планским документима 

Члан 29. 

Плански документ, поред услова прописаних посебним законом који 
уређује област градње и уређења простора, у погледу мера заштите од пожара 
и експлозија, садржи: 

1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже 
који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара; 

2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне 
намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне 
намене; 

3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 

4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење 
пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово 
пожарно одвајање; 

5) могућности евакуације и спашавања људи. 

Пре израде планских докумената носилац посла на изради планског 
документа дужан је да прибави мишљење Министарства, које садржи услове 
заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети предметним 
планским документима.” 

Члан 15. 
Назив изнад члана и члан 30. мењају се и гласе: 

„Битни захтеви заштите од пожара приликом пројектовања и 
изградње 

Члан 30. 

Приликом пројектовања и изградње објекта, који се гради према закону 
који уређује област планирања и изградње, морају се обезбедити битни захтеви 
заштите од пожара тако да се у случају пожара: 

1) очува носивост конструкције током одређеног времена; 

2) спречи ширење ватре и дима унутар објекта; 
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3) спречи ширење ватре на суседне објекте; 

4) омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово 
спасавање. 

Сматра се да су битни захтеви заштите од пожара из става 1. овога 
члана испуњени уколико су спроведени захтеви заштите од пожара: 

1) утврђени посебним прописима, стандардима и другим актима којима 
је уређена област заштите од пожара и експлозија;  

2) утврђени проценом ризика од пожара, којом су исказане мере 
заштите од пожара за конструкцију, материјале, инсталације и опремање 
заштитним системима и уређајима. 

Уколико испуњеност захтева заштите од пожара није могуће доказати на 
начин прописан у ставу 2. овог члана, Министарство може прихватити 
доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним 
прописима и стандардима, као и према признатим методама прорачуна и 
моделима уколико су тим прописима предвиђени. 

Испуњеност битних захтева заштите од пожара према признатим 
методама прорачуна и моделима из става 3. овог члана доказује се 
функционалном пробом система у реалним условима приликом утврђивања 
подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара из 
члана 36. овог закона.  

Одступање од битног захтева заштите од пожара могуће је ако је тај 
захтев ближе уређен посебним прописом.” 

Члан 16. 
Члан 31. мења се и гласи: 

„Члан 31. 

Главни пројекат заштите од пожара је саставни део техничке 
документације за изградњу, адаптацију, доградњу и реконструкцију објеката са 
свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима.  

Главни пројекат заштите од пожара из става 1. овог члана садржи: 

1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од 
пожара, опис објекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне 
секторе, дефинисање евакуационих путева, избор материјала за конструкције 
које треба да буду отпорне на пожар, избор материјала за ентеријер за који 
постоје посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, процену опасности од 
пожара која потиче од технолошког процеса и материја које се у њима користе 
или складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, 
детекцију експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних 
инсталација и уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање 
лица и имовине, избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за 
флуиде који се користе у објекту и др.), 

2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних 
сектора, прорачун капацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена 
потребног за евакуацију људи и др.), 

3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним 
објектима и саобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне 
подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију 
процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење 
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пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара, гасну детекцију, 
громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско 
гашење пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и 
др.) и 

4) предмер и предрачун опреме и средстава за заштиту од пожара.” 

„Изузетно од става 1. овог члана главни пројекат заштите од пожара не 
мора бити саставни део техничке документације уколико се битни захтеви 
заштите од пожара из члaна 30. овог закона могу сагледати кроз техничку 
документацију за изградњу, адаптацију, доградњу и реконструкцију објекта.” 

Члан 17. 
Члан 33. мења се и гласи: 

„Члан 33. 

Подручне јединице органа државне управе у чијој је надлежности 
заштита од пожара дају сагласност на техничку документацију у погледу мера 
заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију 
објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то: 

1) стамбених објеката преко П+4, стамбено-пословних преко П+4, 
пословно-стамбених и пословних објеката; 

2) објеката јавне намене; 

3) великих и средњих гаража које су самосталне или великих и средњих 
гаража са припадајућим објектима; 

4) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште 
хемикалије које могу изазвати пожар или експлозију или угрозити здравље и 
безбедност људи и материјалних добара; 

5) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују 
чврсте запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и 
прашине; 

6) станица за снабдевање горивом моторних возила или пловила на 
сопствени погон, складишног капацитета до 500 m3 запаљивих течности; 

7) индустријских и складишних објеката; 

8) електроенергетских постројења називног напона од 20 и 35 kV и 
трафо-станица на отвореном снаге преко 2000 kVA; 

9) нафтовода, продуктовода и гасовода који нису обухваћени чланом 
34. став 1. тачка 1); 

10) објеката за складиштење експлозивних материја до 1000 кг; 

11) слободностојеће котларнице снаге преко 50 kW; 

12) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене 
металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, 
објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних 
минералних сировина, објеката за производњу биодизела; 

13) силоса, граничних прелаза, објеката казнено-поправних установа; 

14) стадиона од 1.000 до 20.000 гледалаца, објеката у категорији високих 
до 50m; 
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15) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге до 
10 МW, термоелектрана снаге до 10 МW и термоелектрана-топлана електричне 
снаге до 10  МW и далековода и трафостаница напона до 110  кВ; 

16) објеката и постројења за припрему воде за пиће и објеката и 
постројења за пречишћавање отпадних вода; 

17) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој 
заштићеној околини и културних добара уписаних у Листу светске културне 
баштине (осим претварања заједничких просторија у стан односно пословни 
простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и 
културних добара уписаних у Листу светске културне баштине), објеката у 
националним парковима и објеката у заштићеним подручјима од изузетног 
значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних и економских 
објеката и њима потребних објеката инфраструктуре, који се граде у селима), у 
складу са законом; 

18) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или 
хемијским поступцима; 

19) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким 
и/или физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централних 
складишта и/или депонија за одлагање опасног отпада и регионалних депонија 
односно депонија за одлагање опасног отпада; 

20) пристаништа, лука; 

21) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије 
(ветар, биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски 
гас, гас из комуналних отпадних вода и др.) и електрана са комбинованом 
производњом, појединачне снаге до 10 МW; 

22) објеката, односно делова објеката унутар којих се смешта 
телекомуникациона опрема и системи. 

Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на 
главне пројекте који садрже измене настале у току грађења објекта у односу на 
техничку документацију на коју је дата сагласност,  уколико те измене утичу на 
безбедност са аспекта заштите од пожара и експлозија. 

Сагласност из става 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно 
власник објекта.  

Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које 
користи Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у 
складу са посебним законом.” 

Члан 18. 
Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 

Министарство даје сагласност на техничку документацију у погледу мера 
заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију, доградњу и адаптацију 
објеката са свим припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то: 

1) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних 
продуктовода, гасовода и нафтовода за транспорт, гасовода називног радног 
натпритиска преко 20 бара, уколико прелазе најмање две општине, складишта 
нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 m3, складишта 
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запаљивих гасова преко 200 m3, као и терминала за опасне терете и свих 
објеката ове намене у лукама односно пристаништима; 

2) стадиона за 20.000 и више гледалаца, објеката висине 50 и више 
метара, објеката који се баве производњом за војне потребе (наменска 
индустрија); 

3) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 
и више МW, термоелектрана снаге 10 и више МW и термоелектрана-топлана 
електричне снаге 10 и више МW и далековода и трафостаница напона 110 и 
више кВ; 

4) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај; 

5) друмских и железничких тунела и метроа; 

6) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије 
(ветар, биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски 
гас, гас из комуналних отпадних вода и др.) и електрана са комбинованом 
производњом, појединачне снаге 10 и више МW; 

7) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу  
нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивање, ускладиштење радиоактивних 
отпадних материја за научно-истраживачке сврхе; 

8) објеката за складиштење експлозивних материја преко 1000 кг. 

Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на 
главне пројекте који садрже измене настале у току грађења објекта у односу на 
техничку документацију на коју је дата сагласност,  уколико те измене утичу на 
безбедност са аспекта заштите од пожара и експлозија. 

Сагласност из става 1. овог члана прибавља инвеститор, односно 
власник објекта.  

Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које 
користи Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у 
складу са посебним законом.” 

Члан 19. 
Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36. 

Инвеститор, односно власник објекта је дужан да пре прибављања 
употребне дозволе која се издаје према закону који уређује област планирања и 
изградње, прибави сагласност Министарства да је објекат односно део објекта 
из члана 33. – 35. овог закона, подобан за употребу у погледу спроведености 
мера заштите од пожара. 

Објекат је подобан за употребу у погледу спроведености мера заштите 
од пожара ако је: 

1) изграђен у складу с техничком документацијом на коју је дата 
сагласност; 

2) обезбеђен доказ о карактеристикама конструкција као и елементима 
конструкција који треба да буду отпорни  према  пожару, доказ о 
карактеристикама опреме, уређаја и инсталација са посебним 
карактеристикама према пожару и експлозији, као и доказ о карактеристикама 
материјала за ентеријер и инсталације за које се постављају посебни захтеви у 
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погледу карактеристика према пожару, материјалима који се користе или 
складиште у технолошком процесу; 

3) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених 
инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење 
пожара и детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама 
опасности од експлозије, и инсталација за одвођење дима и топлоте;  

4) обезбеђен доказ о исправном функционисању и деловању изведених 
инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних  уређаја за 
гашење пожара; 

5) обезбеђен доказ о извршеним мерењима и прегледу уграђених 
машинских, водоводних и електричних инсталација.  

Доказ из става 2. тачка 3) овог члана издаје овлашћено правно лице - 
извођач радова са одговарајућим овлашћењем за извођење посебних система 
и мера заштите од пожара. 

Доказ из става 2. тачка 4) овог члана издаје овлашћено правно лице из 
члана 44. овог закона. 

Орган надлежан за издавање употребне дозволе у складу са прописима 
о планирању и изградњи, не може  издати употребну дозволу уколико није 
прибављена  сагласност из става 1. овог члана. 

Употребна дозвола издата супротно одредбама овог члана је правно 
ништав акт.” 

Члан 20. 
У члану 40. став 2. мења се и гласи: 

„За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина коридора 
евакуације у објектима из става 1. овог члана могу се употребљавати само 
материјали који имају захтеване карактеристике реакције на пожар у складу са 
прописима и стандардима за које се мора прибавити доказ о карактеристикама 
реакције на  пожар издат од надлежне установе у складу са посебним 
прописима и дати га на увид надлежном органу.” 

Додаје се нови став 3. који гласи: 

„У објектима из става 1. овог члана, начин постављања инсталација и 
материјали за инсталације морају имати одговарајуће карактеристике у пожару 
у складу са прописима и стандардима, и за то је потребно прибавити доказ 
издат од надлежне установе у складу са посебним прописима и дати га на увид 
надлежном органу.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

Члан 21. 
Члан 42. мења се и гласи: 

„Члан 42. 

При пројектовању и изградњи  објеката као што су хотели, робне куће, 
тржни центри, биоскопи, дечије установе, школе, високошколске установе, 
установе културе, здравствене установе, спортске и концертне дворане, 
стадиони са пословним простором, аеродромске зграде и високи објекти, 
обавезна је уградња система за откривање и дојаву пожара.  
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При пројектовању и изградњи високих објеката (осим стамбених 
објеката) обавезна је уградња система за гашење пожара. 

При пројектовању и изградњи објеката из става 1. овог члана (осим 
високих објеката) обавезна је израда процене ризика на основу прорачунске 
методе према одговарајућим техничким прописима и стандардима у циљу 
утврђивања потребе за уградњом стабилних система за гашење пожара када 
обавеза уградње није дефинисана посебним прописом.  

За објекте који нису обухваћени ставом 1. обавезна је израда процене 
ризика којом се утврђује потреба за уградњом система за благовремено 
откривање, дојаву и гашење пожара.” 

Члан 22. 
Назив изнад члана и члан 43. мењају се и гласе: 

„Одржавање инсталација и уређаја 

Члан 43. 

„Инсталације и уређаји за аутоматско откривање и дојаву пожара, 
гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталације у 
зонама опасности од експлозије, инсталације за одвођење дима и топлоте, 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилни  уређаји за 
гашење пожара морају се одржавати у исправном и функционалном стању, 
спровођењем одредби техничких прописа, стандарда и упутстава произвођача.” 

Члан 23. 
Назив изнад члана и члан 44. мењају се и гласе: 

„Контролисање инсталација и уређаја 

Члан 44. 

„Исправност инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву 
пожара, гашење пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, 
инсталација у зонама опасности од експлозије, инсталација за одвођење дима 
и топлоте, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних  
уређаја за гашење пожара мора се контролисати на сваких шест месеци од 
стране овлашћеног правног лица. 

Министар прописује посебне услове за давање и одузимање 
овлашћења, начин давања и одузимања овлашћења, посебне услове техничке 
опремљености, начин и послове контролисања, садржај исправе о 
контролисању као и број, стручну спрему и услове за запослена лица који 
обављају послове контролисања  из става 1. овог члана.” 

Члан 24. 
После члана 44. додају се назив изнад члана и члан 44а који гласе: 

„Доношење техничких прописа 

Члан 44а 

Министар доноси техничке прописе којима се уређују безбедност и 
заштита од пожара и експлозија на инсталацијама и објектима узимајући у 
обзир врсту инсталација, специфичност самог објекта, делатност која се у 



- 12 - 

објекту обавља и опасност од пожара  и експлозија за људе и имовину, као и 
друге техничке прописе потребне за спровођење овог закона.” 

Члан 25. 
У члану 52. став 1. тачка 1) речи: „мора имати високу школску спрему 

техничке струке”, замењују се речима: „може бити лице које је стекло најмање 
240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-
технолошке научне области”, а речи: „вишу стручну спрему” замењују се 
речима: „први степен високог образовања техничко-технолошке научне 
области”. 

У тачки 2) речи: „вишу стручну спрему” замењују се речима: „први степен 
високог образовања”. 

У тачки 3) речи: „средњу стручну спрему” замењују се речима: „средње 
образовање”. 

Додаје се став 3. који гласи: 

„Услови из става 2. овог члана примењују се и на професионалне 
ватрогасно-спасилачке јединице Министарства.”  

Члан 26. 
У члану 53. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

„Основна обука из области заштите од пожара организује се за све 
запослене одмах по ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана 
ступања на рад.  

Основну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих 
лица обављају правна лица из члана 25. и члана 56. став 1. овог закона.  Лица 
која раде на пословима заштите од пожара могу обављати основну обуку и 
практичну проверу знања из става 1. овог члана у правном лицу у коме су 
запослени.” 

Додаје се нови став 4. који гласи: 

„Програм основне обуке запослених има општи део и посебни део који 
садржи специфичности заштите од пожара за делатност којом се правно лице 
бави. Минимум садржаја програма основне обуке запослених из става 1. овог 
члана прописује министар.“ 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 27. 
У члану  59. додаје се став 4. који гласи: 

„Министарство врши надзор над радом ватрогасних јединица, осим 
ватрогасних јединица Министарства одбране и Војске Србије.” 

Члан 28. 
Додају се назив изнад члана и члан 59а који гласе: 

„Ватрогасно-спасилачке јединице Министарства 

Члан 59а 

Ватрогасно спасилачке јединице Министарства из члана 59. овог закона 
јесу снаге заштите и спасавања у Републици Србији у складу са посебним 
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законом, и реагују у акцијама усмереним на елиминисању појава несреће, 
спасавања угроженог становништва и материјалних добара и отклањања 
последица пожара, елементарних непогода и других несрећа. 

На права и обавезе припадника ватрогасно-спасилачких јединица у 
погледу радноправног статуса, примењују се прописи којима је уређен радно 
правни статус запослених у Министарству унутрашњих послова.  

Организацију, начин рада, поступање приликом извршавања задатака 
заштите и спасавања као и начин вршења службе, као и унутрашњем реду у 
јединици, у погледу специфичности уређења рада ватрогасно спасилачких 
јединица, ближе прописује министар.  

Униформисани припадници ватрогасно спасилачких јединица 
Министарства могу бити само они кандидати који након спроведеног конкурса 
успешно заврше Основну обуку за припаднике ватрогасно спасилачких 
јединица Министарства.  

Полазник курса за Основну обуку за припаднике ватрогасно спасилачких 
јединица Министарства, осим основних услова за пријем у радни однос у 
Министарству, утврђених посебним законом, морају да задовољавају и посебне 
услове, и то: 

1) да не може бити млађи од 19 година нити старији од 30 година; 

2) да најмање годину дана имају пребивалиште на територији 
организационе јединице за коју се расписује конкурс; 

3) да испуни посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-
физичке и базичне моторичке способности.  

За распоређивање на руководећа радна места у ватрогасно 
спасилачким јединицама Министарства потребно је најмање пет година радног 
стажа на пословима заштите и спасавања у ватрoгасно спасилачким 
јединицама.  

Припадници ватрогасно спасилачких јединица Министарства дужни су да 
се стручно усавршавају у складу плановима и програмима које утврђује 
Министарство. 

Ближе прописе о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса 
за Основну обуку припадника ватрогасно спасилачких јединица, као и о 
стручном оспособљавању, усавршавању и напредовању припадника 
ватрогасно спасилачких јединица Министарства, доноси министар.” 

Члан 29. 
Члан 63. брише се. 

Члан 30. 
Назив изнад члана и члан 65. мењају се и гласе: 

„Добровољно ватрогаство 

Члан 65. 

У буџету јединица локалне самоуправе, буџету аутономне покрајне и 
буџету Републике Србије обезбеђују се средства за програмске активности 
добровољних ватрогасних друштава односно ватрогасних савеза основаних за 
одређену територију, у складу са законом. 
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Оснивање, организацију, деловање, права и обавезе припадника 
доборовољних ватрогасних јединица, друштава односно савеза прописује 
министар.”  

Члан 31. 
У члану 73. став 2. речи: „и правним лицима која се баве производњом 

за војне потребе (наменска индустрија)” бришу се. 

Члан 32. 
Члан 77. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или 
простору ако им очигледно прети опасност од избијања и ширења пожара или 
ако нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију људи, док се другим 
противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта или простора 
постављањем противпожарних запрека и сл.) ова непосредна опасност не 
отклони;” 

У тачки 6) реч: „непосредно” брише се, а после речи: „пожара” додају се 
речи: „и обезбеде заштиту људи и имовине” 

Члан 33. 
Члан 80. мења се и гласи: 

„Члан 80. 

Надзор над грађењем објеката обухвата: 

1) контролу да ли се грађење врши према овереним главним 
пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима 
посебних система и мерама заштите од пожара; 

2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и 
примену прописа, стандарда на које се технички прописи позивају и техничких 
норматива из области заштите од пожара; проверу да ли постоје докази о 
квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, према овереним 
главним пројектима, главном пројекту заштите од пожара и главним пројектима 
посебних система и мера заштите од пожара; давање упутства извођачу 
радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и 
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која 
се појаве у току извођења радова. 

Надзор из става 1. овог члана врши лице које испуњава услове за 
вршење стручног надзора, у складу са прописима о планирању и изградњи и 
које има одговарајуће лиценце из чл. 32. и 38. овог закона, а писаним актом 
инвеститора или његовог заступника је одређено да у току извођења радова 
обавља ове послове. 

 Министар прописује ближе услове и начин одузимања овлашћења и 
лиценци из чл. 32. и 38.  овог закона, као и састав и начин рада комисије за 
одузимање лиценци коју решењем образује министар. 

Министарство води евиденције о одузетим овлашћењима и лиценцама  
из става 3. овог члана.” 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 
У члану 81. став 1. тачка 4) мења се и гласи: 

„4) обавља послове из члана 44. став 1, а не испуњава прописане 
услове и нема овлашћење (члан 44);” 

Члан 35. 
У члану 82. став 1. мења се и гласи: 

„Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

1) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са 
потребним бројем ватрогасаца, не обезбеди спровођење превентивних мера 
заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно 
оспособљених за спровођење заштите од пожара, не организује спровођење 
превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем лица стручно 
оспособљених за спровођење заштите од пожара и не обезбеди адекватну 
опрему и уређаје за гашење пожара  (члан 24. ст. 1, 2. и 3); 

2) не донесе План заштите од пожара (члан 27. ст. 1. и 3); 

3) не поступа по прорачунима из плана заштите од пожара  (члан 27. 
став 2); 

4) не донесе измене и допуне плана заштите од пожара (члан 27. став 
4); 

5) не истакне на видљивом месту план евакуације и упутства за 
поступање у случају пожара (члан 27а); 

6) не поступа по прорачунима из правила заштите од пожара  (члан 28. 
став 4); 

7) не донесе Правила заштите од пожара (члан 28. став 1); 

8) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају 
пожара на видљиво место (члан 28. став 3); 

9) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. ст. 1. 2. 
и 3, чланом 34. ст. 1. 2. и 3, и чланом 35. овог закона; 

10) не прибави сагласност Министарства да је објекат подобан за 
употребу (члан 36. став 1); 

11) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. 
ст. 1. и 2. овог закона; 

12) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију 
људи (члан 40. став 1); 

13) не угради материјале захтеваних карактеристика реакције на пожар у 
складу са прописима и стандардима, не прибави доказ о карактеристикама 
реакције на пожар и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став 2); 

14) не изврши постављање инсталација на одговарајући начин или ако 
материјали за инсталације немају одговарајуће карактеристике у складу са 
прописима и стандардима, не прибави доказ од надлежне установе и не да га 
на увид надлежном органу (члан 40. став 3)  
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15) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и 
периодично не контролише у складу са техничким прописима и стандардима на 
које се ти прописи позивају (члан 40. став 4); 

16) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, 
платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз 
ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром (члан 
41); 

17) не угради системе за откривање и дојаву пожара (члан 42. став 1); 

18) не угради системе за гашење пожара (члан 42. став 2); 

19) не изради процену ризика из члана 42. овог закона (члан 42. ст. 3. и 
4); 

20) инсталације и уређаје из члана 43. овог закона не одржава у 
исправном и функционалном стању (члан 43); 

21) не изврши контролу исправности инсталација и уређаја у складу са 
чланом 44. овог закона (члан 44); 

22) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања 
заштићеног подручја и не прибави сагласност Министарства (члан 47); 

23) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог 
закона; 

24) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите 
стрних усева од пожара (члан 49. ст. 1. и 2); 

25) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на 
отвореном простору (члан 50. став 1); 

26) не организује противпожарну стражу (члан 51); 

27) не организује основну обуку запослених из области заштите од 
пожара у прописаном року и не врши практичну проверу знања запослених у 
прописаном року (члан 53. ст. 1. и 6); 

28) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну 
обуку из области заштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у 
року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно 
распоређивања на послове заштите од пожара (члан 55. став 1); 

29) ако инспектору не омогући несметано вршење послова, ако не стави 
на увид потребна документа и предмете и не пружи другу тражену помоћ (члан 
76. став 2); 

30) ако не спроведе наложене мере заштите од пожара у року 
одређеном решењем надлежног органа управе за унутрашње послове (чл. 77. и 
78); 

31) ако повреди решење о забрани (члан 79); 

32) не одреди лице за вршење надзора над грађењем објекта (члан 80).” 

Члан 36. 
У члану 83. став 1. тачка 1) брише се.  

Додаје се тачка 2а) која гласи: 

„2а) не донесе и не изврши измене и допуне плана заштите од пожара 
(члан 27. став 3);” 
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Тач. 3) и 4) мењају се и гласе: 

„3) не прибави мишљење Министарства које садржи услове заштите од 
пожара и експлозија (члан 29. став 2); 

4) изда употребну дозволу без претходно прибављене сагласности о 
подобности за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара 
(члан 36. став 6);” 

У тачки 5) речи: „(члан 53. ст. 1. и 5)” замењују се речима: „(члан 53. ст. 1. 
и 6)”. 

Члан 37.  
У члану 84. став 1. тачка 5) брише се. 

Додаје се тачка 8а) која гласи: 

„8а) не прибави сагласности у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона.” 

Додаје се став 2. који гласи: 

„Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се за прекршај 
физичко лице ако спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на 
отвореном простору (члан 50. став 1).” 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 38. 
Подзаконски прописи предвиђени овим законом донеће се у року од 

шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 39. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 

97. став 1. тач. 4) и 17) Устава Републике Србије, којима је утврђено да 
Република Србија уређује и обезбеђује безбедност њених грађана и да уређује 
и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09)  усвојен 
је 29. децембра 2009. године, а почео је да се примењује по истеку шест месеци 
од ступања на снагу. Одложена примена Закона предвиђена је како би се у том 
временском периоду припремили одговарајући подзаконски акти потребни за 
његову примену. 

Међутим, анализом ефеката примене Закона, уочена је потреба за 
изменом и допуном појединих норми, како би се на што бољи и ефикаснији 
начин достигли циљеви који су се желели постићи његовим усвајањем. 

Најбитније измене закона односе се на предвиђање правног основа за 
доношење техничких прописа из ове области. Потреба за овом изменом 
иницирана је након извршене анализе постојећег нормативног оквира, сугестија 
и предлога који су достављени од стране родитеља настрадалих у пожару у 
Новом Саду у објекту дискотеке „Контраст” и стручне јавности, а у циљу 
повећања степена безбедности у објектима јавне намене са аспекта заштите од 
пожара, у оквиру иницијативе „Тамарин закон”. Ова иницијатива у основи 
подразумева успостављање ефикасније контроле у области безбедности 
објеката – првенствено објеката у којима се обављају угоститељске делатности, 
али и оних у којима се због делатности која се у њима обавља окупља већи број 
људи, што подразумева објекте у којима се обављају делатности из области 
образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског 
стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
социјалног осигурања  и сл. Са аспекта заштите од пожара, ова иницијатива 
има за циљ да обезбеди да се наведене делатности обављају искључиво у 
објектима за које је прибављена сагласност МУП-а у погледу спроведености 
мера заштите од пожара у складу са наменом објекта. Предложеним изменама 
и допунама Закона дефинисани су „објекти јавне намене”, и утврђен је правни 
основ за прописивање минимума техничких услова са аспекта заштите од 
пожара сходно намени објеката, утврђен је основ за изрицање забране вршења 
одређеног посла у објекту уколико нису обезбеђени услови за сигурну 
евакуацију људи из објекта, до отклањања опасности. Поред тога, предложено 
је преношење обавезе за прибављање сагласности о спроведеним мерама 
заштите од пожара са органа управе надлежног за издавање употребне 
дозволе на инвеститора односно власника објекта.  

Такође, предложене су измене у области уређења организације и начина 
рада ватрогасно – спасилачких јединица. Наиме, начин рада ватрогасно 
спасилачких јединица у Републици Србији уређен је Правилником о 
организацији и устројству, начину вршења службе и дисциплини у 
територијалним ватрогасним јединицама („Службени гласник СРС”, број 62/82). 
Решења предвиђена Правилником старим преко 30 година тешко је применити 
у данашњим условима. Ватрогасци спасиоци више не интервенишу само у 
случају пожара. Различитост интервенција у којима делују ватрогасно 
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спасилачке јединице само је један од разлога који указују на неопходност 
редефинисања њихове организације и начина рада. Посебно се мора истаћи и 
чињеница да су закони који уређују опште услове и начин рада, између осталог 
и у ватрогасно спасилачким јединицама МУП-а, у међувремену измењени 
(Закон о раду из 2005. године, Закон о државним службеницима из 2005. 
године, Закон о полицији из 2005. године, Закон о заштити од пожара из 2009, и 
Посебан колективни уговор за полицијске службенике из 2011. године). 
Целисходност прецизног уређивања ове области, одговарајућим нормативним 
актима, уз уважавање свих специфичности обављања послова ватрогасаца 
спасилаца, у више наврата је потврђена како од стране синдиката тако и од 
стране стручних служби Министарства, а циљ који би се постигао доношењем 
ових подзаконских аката је ефикасно и адекватно обављање послова и 
задатака из делокруга уз истовремено остваривање права запослених, која су 
загарантована општим нормативним актима.  

Поред наведеног, у примени Закона о заштити од пожара показало се да 
су поједини појмови и области недовољно или непрецизно дефинисани, што 
отежава спровођење законом прописаних мера заштите од пожара.  

Једну од значајнијих измена представља преношење обавезе за 
прибављање сагласности о спроведеним мерама заштите од пожара са органа 
управе  надлежног за издавање употребне дозволе на инвеститора односно 
власника објекта. Прецизиран је начин на који се доказује да је објекат подобан 
за употребу и наведени докази које је потребно доставити у овом поступку, 
чиме је подигнут ниво правне сигурности странака у поступку. Такође, овакво 
решење ће у значајној мери скратити трајање поступка одлучивања и 
допринети брзом и ефикасном остваривању права грађана. 

Предложено је да се надзор над спровођењем одредаба Закона о 
заштити од пожара у наменским индустријама изузме из надлежности 
Министарства одбране и вршење надзора у овим објектима поново повери 
Министарству унутрашњих послова. Објекти наменске производње су у надзору 
Министарства унутрашњих послова последњих тридесет година, за које време 
су сагледани технолошки процеси, нормативно уређење заштите од пожара за 
сваки од објеката, организација заштите од пожара и други битни елементи у 
области заштите од пожара. Поред тога Министарство унутрашњих послова 
врши надзор у објектима наменских индустрија и на основу прописа којима је 
уређена област производње, складиштења и промета експлозивних материја. 
Новина уведена Законом о заштити од пожара да се надзор над спровођењем 
мера заштите од пожара у поменутим објектима повери Министарству одбране, 
у пракси није у потпуности заживела, а предложено решење вратило би  
континуитет у надзору над овим сложеним системима са високом угрожености 
од пожара, чиме би се на бољи начин постигла сврха Закона.   

Предложеним изменама Закона о заштити од пожара, створиће се 
неопходни нормативни услови за ефикасније спровођење заштите од пожара, 
што ће допринети повећању степена безбедности грађана у овој области.  

 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА  

И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара  
састоји се из 39 чланова. Њима је углавном обухваћена редакција појединих 
норми, са изменама које прецизније уређују већ утврђене институте и на 
сврсисходнији начин регулише однос њима успостављен. 
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Чланом 1. овог закона врши се допуна члана 4. Закона о заштити од 
пожара (у даљем тексту: основни текст Закона), којим се објашњава значење 
појмова употребљених у овом закону. Предложено је дефинисање појмова: 
карактеристике реакције материјала на пожар, отпорности на пожар, 
евакуационих путева, коридора евакуације, заштитних система и уређаја, 
стамбених, односно стамбено пословних објеката и пословних, односно 
пословно стамбених објеката, објеката јавне намене, процене ризика од пожара 
и техничке документације, добровољна ватрогасна друштва и ватрогасни 
савези.  

Чланом 2. овог закона прописује се изричита обавеза субјеката заштите 
од пожара да примењују прописане мере заштите од пожара и експлозија.  

Чланом 3. овог закона уводи се нови члан 6а, којим се предвиђа 
едукација деце и ученика у области заштите од пожара. 

Чл. 4. и 5. овог закона укида се обавеза привредних субјеката за 
доношење Санационог плана, обзиром да је у примени Закона утврђено да је 
област коју би уређивао Санациони план већ предвиђена у другим планским и 
нормативним актима привредних субјеката, чије је доношење предвиђено 
другим законима. 

Чл. 6. и 7. овог закона прецизирају се одредбе Закона о заштити од 
пожара које уређују израду Плана заштите од пожара. Изричито је предвиђена 
обавеза ажурирања и усклађивања Планова заштите од пожара са насталим 
променама. 

Чланом 8. овог закона измењен је члан 23. став 4. основног текста 
Закона и прецизније  се утврђују објекти за које категоризацију врши 
Министарство одбране.  

Чланом 9. овог закона јасније је уређена одредба члана 24. основног 
текста Закона, која прописује обавезе власника, односно, корисника објеката 
разврстаних у различите категорије угрожености од пожара. 

Чланом 10. овог закона прецизније су утврђени услови које прописује 
министар за обављање послова из члана 25. Закона. 

Чл. 11, 12. и 13. овог закона додаје се нови члан 27а и мењају се 
чланови 27. и 28. основног текста Закона, тако што се прописује обавеза 
истицања на видном месту Плана евакуације и упутства за поступање у случају 
пожара. Такође, прецизно се прописује садржина Правила заштите од пожара.  

Чланом 14. овог закона мења се члан 29. основног текста Закона, тако 
што се приликом израде планских докумената у области градње и уређења 
простора предвиђа издавање услова заштите од пожара и експлозија, а као 
додатна мера заштите од пожара која се имплементира у ова документа 
предвиђају се и услови евакуације и спасавања људи.   

Чл. 15. и 16. овог закона измењене су одредбе основног текста Закона, 
које уређују спровођење превентивних мера заштите од пожара приликом 
изградње објеката, тако што су дефинисани битни захтеви заштите од пожара 
приликом пројектовања и изградње, као и начини за доказивање њихове 
испуњености. Такође, прецизно је утврђена садржина Главног пројекта заштите 
од пожара. 

Чл.  17. и 18. овог закона измењени су чланови 33. и 34. основног текста 
Закона, тако што је раздвојена надлежност у поступцима давања сагласности 
на техничку документацију са аспекта заштите од пожара, између Министарства 
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и његових подручних организационих јединица, а у односу на сложеност, 
намену и значај објеката.  

Чланом 19. овог закона измењен је члан 36. основног текста Закона, 
којим је уређено утврђивање спроведености мера заштите од пожара и 
подобности објеката за употребу тако што је обавеза прибављања сагласности 
о спроведеним мерама заштите од пожара пренета са органа управе надлежног 
за издавање употребне дозволе, на инвеститора односно власника објекта. 
Прецизиран је начин на који се доказује да је објекат подобан за употребу и 
наведени докази које је потребно доставити у овом поступку, чиме је подигнут 
ниво правне сигурности странака у поступку а има за циљ и скраћивање 
трајања поступка одлучивања и бржем и ефикаснијем остваривању права 
грађана. 

Чланом 20. овог закона измењен је члан 40. основног текста Закона, 
којим су уређене превентивне мере у објектима високоградње, тако што је 
извршено усаглашавање са другим важећим прописима који уређују ову област 
у Републици Србији. 

Чл. 21, 22. и 23. овог закона врши се интервенција у чл. 42, 43. и 44. 
основног текста Закона, тако што се ближе уређује обавеза уградње стабилних 
система за дојаву пожара, одржавање и контролисање инсталација и уређаја. 

Чланом 24. овог закона додаје се нови члан 44а, којим је предвиђено да 
министар доноси техничке прописе којима се регулишу безбедност и заштита 
од пожара и експлозија на инсталацијама и објектима узимајући у обзир врсту 
инсталација, специфичност самог објекта, делатност која се у објекту обавља и 
опасност од пожара  и експлозија за људе и имовину, као и друге техничке 
прописе потребне за спровођење овог закона.   

Чланом 25. овог закона допуњен је члан 52. основног текста Закона, 
којим су прописани услови за рад на пословима заштите од пожара, тако што су 
изједначени услови за рад у свим професионалним ватрогасним јединицама. 

Чланом 26. овог закона измењен је члан 53. основног текста Закона тако 
што је прецизније уређено вршење и обим и програм основне обуке запослених 
из области заштите од пожара. 

Чланом 27. овог закона допуњен је члан 59. основног текста Закона тако 
што је прецизирано да Министарство врши надзор над радом ватрогасних 
јединица, изузев ватрогасних јединица Министарства одбране и Војске Србије.  

Чланом 28. овог закона додаје се нови члан 59а, којим се прописује 
овлашћење министра унутрашњих послова да ближе уреди организацију, начин 
вршења службе, дисциплину, критеријуме за рад, напредовање и стручно 
усавршавање у ватрогасно-спасилачким јединицама Министарства. 
Истовремено чланом 29. брисан је члан 63. који је уређивао област стручног 
усавршавања припадника ватрогасно спасилачких јединица Министарства. 

Чланом 30. овог закона измењен је члан 65. основног текста Закона, тако 
да је предвиђен основ за финансирање добровољног ватрогаства. Такође је 
предвиђен основ да се подзаконским актом ближе уреди област добровољног 
ватрогаства. 

Чланом 31. овог закона врши се интервенција у члану 73. став 2. 
основног текста Закона тако што се надзор над спровођењем одредаба Закона 
о заштити од пожара у наменским индустријама изузима из надлежности 
Министарства одбране и поново се утврђује надлежност Министарства 
унутрашњих послова. 
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Чланом 32. овог закона мења се члан 77. став 1. тачка 2) основног текста 
Закона, тако што се утврђује да је опасност од избијања и ширења пожара и 
непостојање услова за сигурну евакуацију људи из објекта један од основа за 
забрану вршења одређеног посла у том објекту, док се опасност не отклони. 

Чланом 33. овог закона прецизирана је и допуњена одредба члана 80. 
основног текста Закона, којом је уређен надзор над грађењем објеката. 

Чланом 34. до 37. овог закона допуњене су казнене одредбе Закона о 
заштити од пожара тако што су прописане као прекршај радње супротне 
предложеним изменама и допунама. Такође, као прекршај су прописане и 
неспровођење наложених мера заштите од пожара у датом року, 
онемогућавање несметаног вршења послова инспектору, не давање на увид 
потребна документа и предмете и не пружања друге тражене помоћи. 

Чланом 38. овог закона предвиђен је рок за доношење подзаконских 
аката предвиђених овим законом 

Члан 39. овог закона представља завршну одредбу, којом је утврђен рок 
ступања на снагу овог закона. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона предвиђена су средства у оквиру буџетских 
средстава  која се редовно одобравају за потребе Министарства унутрашњих 
послова и у оквиру лимита утврђеног фискалном  стратегијом. 

Законом о републичким административним таксама  прописана је такса 
за издавање решења из области заштите од пожара која се доносе по захтеву 
за одобрење локације објеката, давање сагласности на техничку документацију 
- главне пројекте и за технички пријем објеката, инсталација и уређаја. 
Поштовањем одредби посебних прописа из области заштите од пожара, 
издавањем сагласности из области заштите од пожара од стране надлежног 
државног органа буџет Републике Србије, наплатом прописаних такси за 
издавање  сагласности које издаје Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије, увећавао би се прилив у буџет Републике Србије, у просеку 
за 350 000 000,00 динара на годишњем нивоу. 

Законом о заштити од пожара предвиђена је обавеза  издавања 
овлашћења и лиценци, због чега је током 2012, 2013.  и 2014.  године покренута 
иницијатива код Министарства финансија за измене и допуне Закона о 
републичким административним таксама, ради прописивања нових и измену 
већ постојећих такси.  У протеклом периоду издато је 199 уверења о положеном 
стручном испиту за израду Главног пројекта заштите од пожара и 192 уверења 
о положеном стручном испиту за израду Пројеката посебних система  и мера 
заштите од пожара. На бази издатих уверења се након усвајања измена и 
допуна Закона о републичким административним таксама, могу издати лиценце 
за  пројектовање и извођење мера заштите од пожара, чиме би се буџет 
Републике Србије увећао за додатних 1 173 000,00 динара. 

У Републици Србији постоји око 360 правних лица која израђују главне 
пројекте заштите од пожара или обављају послове пројектовања и извођења 
посебних система и мера заштите од пожара. Издавањем овлашћења 
наведеним правним лицима након усвајања измена и допуна Закона о 
републичким административним таксама, прилив средстава у буџет Републике 
Србије би се увећао за додатних 161 272 800,00 динара 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА КОЈЕ СЕ 
МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 
Појмови 
Члан 4. 

  Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 
  1) пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају 
живот и здравље људи, материјална добра и животна средина; 

2) експлозија је процес наглог сагоревања који настаје као последица 
употребе запаљивих течности и гасова и осталих горивих материја које са 
ваздухом могу створити експлозивну смешу, праћену ударним таласом 
притиска продуката сагоревања и порастом температуре, као и наглог 
разарања плашта посуда услед непланираног или неконтролисаног ширења 
флуида и разлетања делова уређаја, технолошке опреме или објеката, којим се 
угрожавају живот и здравље људи и материјална добра; 

2) ЕКСПЛОЗИЈА ЈЕ ПРОЦЕС НАГЛОГ САГОРЕВАЊА КОЈИ НАСТАЈЕ 
КАО ПОСЛЕДИЦА УПОТРЕБЕ ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ, ЗАПАЉИВИХ 
ГАСОВА И ОСТАЛИХ ГОРИВИХ МАТЕРИЈА КОЈЕ СА ВАЗДУХОМ МОГУ 
СТВОРИТИ ЕКСПЛОЗИВНУ СМЕШУ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА, ПРАЋЕНУ 
УДАРНИМ ТАЛАСОМ ПРИТИСКА ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА И ПОРАСТОМ 
ТЕМПЕРАТУРЕ, КОЈИМ СЕ УГРОЖАВАЈУ ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И 
МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА;  

3) хаварија је разарање основних склопова постројења у привредним, 
јавним и другим објектима које представља опасност за живот и здравље људи, 
за материјална добра и избијање пожара; 

4) спасавање представља интервенцију ватрогасно-спасилачких и 
ватрогасних јединица ради заштите људских живота, телесног интегритета и 
материјалних добара приликом пожара, хаварија и других ванредних догађаја, у 
складу с посебним законом; 

5) КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕАКЦИЈЕ МАТЕРИЈАЛА НА ПОЖАР СУ 
ДОПРИНОСИ МАТЕРИЈАЛА РАЗВОЈУ ПОЖАРА УСЛЕД СОПСТВЕНЕ 
РАЗГРАДЊЕ ДО КОЈЕ ДОЛАЗИ ИЗЛАГАЊЕМ ТОГ МАТЕРИЈАЛА 
СТАНДАРДОМ ДЕФИНИСАНИМ ИСПИТНИМ УСЛОВИМА, КОЈЕ СЕ ОГЛЕДАЈУ 
КРОЗ КЛАСУ ЗАПАЉИВОСТИ, ЕМИСИЈУ ДИМА, ОТКАПАВАЊЕ И/ИЛИ ДРУГА 
ОЧЕКИВАНА СВОЈСТВА, КОЈА УГРОЖАВАЈУ ЕВАКУАЦИЈУ;  

6) ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР ЈЕ СПОСОБНОСТ ОБЈЕКТА ИЛИ ДЕЛА 
ОБЈЕКТА ДА ЗА УТВРЂЕНО ВРЕМЕ ИСПУЊАВА ЗАХТЕВАНУ НОСИВОСТ (Р) 
И/ИЛИ ИНТЕГРИТЕТ (Е) И/ИЛИ ТОПЛОТНУ ИЗОЛАЦИЈУ (И) И/ИЛИ ДРУГО 
ОЧЕКИВАНО СВОЈСТВО, КАКО ЈЕ ПРОПИСАНО СТАНДАРИМА О 
ИСПИТИВАЊУ И КЛАСИФИКАЦИЈИ ОТПОРНОСТИ НА ПОЖАР; 

7) ЕВАКУАЦИОНИ ПУТ ИЗ ОБЈЕКТА ЈЕ ПУТ КОЈИ ВОДИ ОД БИЛО 
КОЈЕ ТАЧКЕ У ОБЈЕКТУ ДО СПОЉНОГ ПРОСТОРА ИЛИ СИГУРНОГ И 
БЕЗБЕДНОГ ПРОСТОРА У ОБЈЕКТУ;  

8) КОРИДОР ЕВАКУАЦИЈЕ ЧИНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
ЗГРАДЕ КОЈИМА СЕ ОГРАНИЧАВАЈУ ПРОСТОРИЈЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 
(ХОДНИЦИ, ТАМПОН-ПРОСТОРИЈЕ, СТЕПЕНИШТА, ВЕТРОБРАНИ, УЛАЗ И 
СЛ.) И ТАКО СПРЕЧАВА ПРОДОР ПЛАМЕНА И ДИМА ИЗ ПРОСТОРИЈА ЗА 
БОРАВАК И ДРУГИХ ПРОСТОРИЈА УГРОЖЕНИХ ПОЖАРОМ, А КОЈЕ ИМАЈУ 
ТАКВЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОТПОРНОСТ И РЕАКЦИЈА НА ПОЖАР, ШИРИНА, 
ВИСИНА И ДР.) ДА ОМОГУЋАВАЈУ ДА ОСОБЕ ЗАТЕЧЕНЕ У ПОЖАРУ МОГУ 
СИГУРНО И БЕЗБЕДНО (САМОСТАЛНО ИЛИ УЗ ПОМОЋ СПАСИОЦА) 
НАПУСТИТИ ОБЈЕКАТ; 

9) ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ И УРЕЂАЈИ СУ СИСТЕМИ У ФУНКЦИЈИ 
БЕЗБЕДНОСТИ ЉУДИ КОЈИ БОРАВЕ У ОБЈЕКТУ, ОБЈЕКТА И ВАТРОГАСАЦА 
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– СПАСИЛАЦА (СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, СТАБИЛНИ 
СИСТЕМИ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА, СТАБИЛНИ СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ 
ЕКСПЛОЗИВНИХ И ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА, СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛУ ДИМА И 
ТОПЛОТЕ, СИГУРНОСНИ СИСТЕМИ НАПАЈАЊА, ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, КАО И МОБИЛНИ  УРЕЂАЈИ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА);  

10) СТАМБЕНИ, ОДНОСНО СТАМБЕНО ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ЈЕСТЕ 
ОБЈЕКАТ КОЈИ ИМА ВИШЕ ОД 80% КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА 
СТАНОВАЊЕ И ПРАТЕЋЕ САДРЖАЈЕ (ПРОСТОРИЈЕ ЗА ГАРАЖИРАЊЕ 
ВОЗИЛА, СТАНАРСКЕ ОСТАВЕ, ПОДСТАНИЦУ ГРЕЈАЊА, ХОДНИКЕ, 
СТЕПЕНИШТА, ЛИФТОВСКА ОКНА И СЛ.) И У КОМЕ ОСТАТАК ЧИНИ 
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР; 

11) ПОСЛОВНИ, ОДНОСНО ПОСЛОВНО СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЈЕСТЕ 
ОБЈЕКАТ КОЈИ ИМА ВИШЕ ОД 80% КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА 
ПОСЛОВАЊЕ (ПРОДАЈУ, КУПОВИНУ, УСЛУГЕ И СЛ.) И У КОМЕ СУ ОСТАЛЕ 
ПРОСТОРИЈЕ СТАМБЕНЕ И/ИЛИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ; 

12) ОБЈЕКАТ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЈЕСТЕ ОБЈЕКАТ КОЈИ ИМА ВИШЕ ОД 
80% КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ОКУПЉАЊЕ ЉУДИ 
(УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ – ИЗУЗЕВ КАМПА, КУЋЕ И СТАНА 
ЗА ОДМОР, СОБА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ, УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА 
ИСХРАНУ И ПИЋЕ – ИЗУЗЕВ  КИОСКА  И  СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА,  
ОБРАЗОВНИ, КУЛТУРНИ, СПОРТСКИ, РЕЛИГИОЗНИ, И СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ, 
АУТОБУСКИ, ЖЕЛЕЗНИЧКИ, АВИО-ТЕРМИНАЛИ, ПУТНИЧКА ПРИСТАНИШТА 
И СЛ.) И У КОМЕ СУ ОСТАЛЕ ПРОСТОРИЈЕ СТАМБЕНЕ И/ИЛИ ПОСЛОВНЕ 
НАМЕНЕ; 

13) ПРОЦЕНА ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА ЈЕСТЕ ДЕО ГЛАВНОГ 
ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ОДНОСНО ДЕО ТЕХНИЧКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ ЗАХТЕВИ 
У ПОГЛЕДУ  МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ, МАТЕРИЈАЛЕ, 
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМАЊЕМ ЗАШТИТНИМ СИСТЕМИМА И 
УРЕЂАЈИМА, КАДА ТО НИЈЕ УТВРЂЕНО ПРОПИСОМ; 

14) TЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈЕСТЕ СКУП ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА 
КОЈИ СЕ ИЗРАЂУЈУ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ, АДАПТАЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКТА И ЧИЈИ САДРЖАЈ ОДГОВАРА ПОСЕБНОМ 
ПРОПИСУ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ; 

15) ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА ЈЕСУ УДРУЖЕЊА 
ОСНОВАНА РАДИ ОРГАНИЗОВАНОГ ДОБРОВОЉНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА У 
СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, СПАСАВАЊУ ЉУДИ И ИМОВИНЕ; 

16) ВАТРОГАСНИ САВЕЗИ (ОПШТИНСКИ, ГРАДСКИ, ОКРУЖНИ, 
ПОКРАЈИНСКИ И ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СРБИЈЕ) ЈЕСУ СТРУЧНЕ И 
ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ОСНОВАНЕ У 
ЦИЉУ ОРГАНИЗОВАНОГ И ЈЕДИНСТВЕНОГ УЧЕШЋА У ОСТВАРИВАЊУ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЊИХОВИХ ЗАЈЕДНИЧКИХ ЦИЉЕВА И РАЗВИЈАЊА 
СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, У ОКВИРУ КОЈИХ ДЕЛУЈУ 
ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ДРУШТВА И ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ. 
 

Обавезе субјеката заштите од пожара 
Члан 6. 

Субјекти заштите од пожара дужни су да поступају у складу с обавезама 
утврђеним овим законом и прописима донесеним на основу њега, ДА 
ПРИМЕЊУЈУ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА ПРОПИСАНЕ 
ЗАКОНОМ, ПОДЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА И ОПШТИМ АКТИМА, да обезбеде 
примену планова заштите од пожара и других аката и одговорни су за сваку 
активност којом мењају или могу променити стање и услове заштите од пожара. 
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 Субјекти заштите од пожара дужни су да ангажовањем расположивих 
људских и материјалних ресурса учествују у гашењу пожара и спасавању људи и 
имовине угрожених пожаром, ако то могу да учине без опасности за себе или 
другога. 

 
ЧЛАН 6А 

У ЦИЉУ СТИЦАЊА ЗНАЊА, ВЕШТИНА И НАВИКА НЕОПХОДНИХ ЗА 
УНАПРЕЂИВАЊЕ И УЧВРШЋИВАЊЕ ПОЗИТИВНИХ СТАВОВА И ПОНАШАЊА 
ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА, НАДЛЕЖНЕ 
ШКОЛСКЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДУЖНЕ СУ ДА У ОКВИРУ 
ШКОЛСКИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ ПРОГРАМА  УТВРДЕ ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ 
О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА.  
 

Санациони план 
Члан 16. 

Привредно друштво и друго правно лице доноси санациони план за 
отклањање последица пожара. 

 Јединица локалне самоуправе доноси санациони план за отклањање 
последица пожара на својој територији. 

 Аутономна покрајина доноси санациони план за отклањање последица 
пожара на својој територији. 

 Влада доноси Санациони план Републике Србије за санирање последица 
проузрокованих пожаром ако последице пожара превазилазе могућности санације 
јединице локалне самоуправе или аутономне покрајине, ако опасност од пожара 
угрожава објекте и простор од изузетног значаја за Републику Србију или на њему 
изазива велике последице и у случају хаварије. 

 Санациони планови садрже: стање, мере, процену утицаја на живот и 
здравље људи, процену утицаја на животну средину, носиоце, начин, динамику и 
средства за реализацију плана. 
 

Министарство унутрашњих послова 
Члан 17. 

Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), у 
оквиру свог делокруга, обавља послове значајне за спровођење заштите од 
пожара. 

 Министарство обавља послове који се односе на: 
 1) планирање, организовање и спровођење мера заштите од пожара; 
 2) превентивне мере за спречавање избијања пожара и ублажавања 

последица пожара; 
 3) надзор над применом одредаба овог закона и прописа донесених на 

основу њега, планова заштите од пожара и других аката који се односе на заштиту 
од пожара; 

 4) стручно оспособљавање припадника ватрогасно-спасилачких јединица; 
 5) школовање и усавршавање лица за обављање послова заштите од 

пожара; 
  6) израду Стратегије и Санационог плана; 

 7) сарадњу с осталим субјектима заштите од пожара; 
  8) друге послове у области заштите од пожара одређене законом. 
 
 

План заштите од пожара аутономне покрајине 
Члан 20. 

Аутономна покрајина доноси План заштите од пожара који садржи 
нарочито: 

 1) приказ постојећег стања заштите од пожара; 
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 2) процену угрожености од пожара; 
 3) организацију заштите од пожара; 
 4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и 

унапређење стања заштите од пожара; 
 5) прорачун потребних финансијских средстава; 
 6) прописане прорачунске и графичке прилоге. 
 На План заштите од пожара, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊЕГОВЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ, прибавља се сагласност Министарства. 
 

План заштите од пожара јединице локалне самоуправе 
Члан 22. 

Јединица локалне самоуправе доноси План заштите од пожара који садржи 
нарочито: 

 1) приказ постојећег стања заштите од пожара; 
 2) процену угрожености од пожара; 
 3) организацију заштите од пожара; 
 4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и 

унапређење стања заштите од пожара; 
 5) прорачун потребних финансијских средстава; 
 6) прописане прорачунске и графичке прилоге. 
 На План заштите од пожара, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊЕГОВЕ ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ, прибавља се сагласност Министарства. 
                                Категоризација према угрожености од пожара 

                                                                  Члан 23. 

У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних 
за успешно функционисање и спровођење заштите од пожара, Министарство 
врши категоризацију објеката, делатности и земљишта према угрожености од 
пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија; врсте и 
количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте 
материјала употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта и 
врсте биљног покривача. 

 Објекти, делатности и земљишта разврставају се у следеће категорије: 

 1) са високим ризиком од избијања пожара - прва категорија угрожености од 
пожара; 

 2) са повећаним ризиком од избијања пожара - друга категорија угрожености 
од пожара; 

 3) са извесним ризиком од избијања пожара - трећа категорија угрожености од 
пожара. 

 На решење о категоризацији из става 1. овог члана може се изјавити жалба 
Министарству у року од 15 дана од дана достављања решења. 

 Изузетно од става 1. овог члана, Министарство одбране врши категоризацију 
војних објеката и објеката од посебног значаја за одбрану И ОБЈЕКАТА КОЈЕ 
КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ. 

 Влада прописује основе, мерила и услове категоризације из става 1. овог 
члана. 

Организовање заштите од пожара према угрожености од пожара 
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Организовање заштите од пожара према угрожености од пожара 
Члан 24. 

Власник односно корисник објекта или земљишта и привредно друштво 
односно друго правно лице разврстано у прву категорију угрожености од пожара (у 
даљем тексту: субјекти у првој категорији) обавезно је да обезбеди технички 
опремљену и обучену ватрогасну јединицу са потребним бројем ватрогасаца. 

Власник односно корисник објекта или земљишта и привредно друштво 
односно друго правно лице разврстано у другу категорију угрожености од пожара 
(у даљем тексту: субјекти у другој категорији) обавезно је да организује 
спровођење превентивних мера заштите од пожара и стално дежурство са 
потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара. 

Власник односно корисник објекта или земљишта и привредно друштво 
односно друго правно лице разврстано у трећу категорију угрожености од пожара 
(у даљем тексту: субјекти у трећој категорији) обавезно је да организује 
спровођење превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем лица 
стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара. 

Министар надлежан за унутрашње послове (у даљем тексту: министар) 
прописује потребну техничку опремљеност ватрогасне јединице и број ватрогасаца 
из става 1. овог члана, као и потребан број лица стручно оспособљених за 
спровођење заштите од пожара из става 2. овог члана. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ИЛИ  ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ОДНОСНО КОРИСНИК ОБЈЕКТА ИЛИ ЗЕМЉИШТА 
СА ВИСОКИМ РИЗИКОМ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА РАЗВРСТАВА СЕ У ПРВУ 
КАТЕГОРИЈУ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СУБЈЕКАТ У 
ПРВОЈ КАТЕГОРИЈИ) И ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ОБЕЗБЕДИ ТЕХНИЧКИ 
ОПРЕМЉЕНУ И ОБУЧЕНУ ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ СА ПОТРЕБНИМ 
БРОЈЕМ ВАТРОГАСАЦА И ОБЕЗБЕДИ АДЕКВАТНУ ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ОДНОСНО КОРИСНИК ОБЈЕКТА ИЛИ ЗЕМЉИШТА 
СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА РАЗВРСТАВА СЕ У 
ДРУГУ КАТЕГОРИЈУ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
СУБЈЕКАТ У ДРУГОЈ КАТЕГОРИЈИ) И ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈЕ 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И СТАЛНО 
ДЕЖУРСТВО СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ОБЕЗБЕДИ АДЕКВАТНУ 
ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА. 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 
ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ОДНОСНО КОРИСНИК ОБЈЕКТА ИЛИ ЗЕМЉИШТА 
СА ИЗВЕСНИМ РИЗИКОМ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА РАЗВРСТАВА СЕ У 
ТРЕЋУ КАТЕГОРИЈУ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
СУБЈЕКАТ У ТРЕЋОЈ КАТЕГОРИЈИ) И ОБАВЕЗНО ЈЕ ДА ОРГАНИЗУЈЕ 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СА 
ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ОБЕЗБЕДИ АДЕКВАТНУ ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ 
ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА. 

РАЗВРСТАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ И 
ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ ЧЛАНА 23. ОВОГ 
ЗАКОНА. 
            МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ (У ДАЉЕМ 
ТЕКСТУ: МИНИСТАР) ПРОПИСУЈЕ ПОТРЕБНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ 
ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ И БРОЈ ВАТРОГАСАЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
КАО И ПОТРЕБАН БРОЈ ЛИЦА СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА. 
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Ангажовање правног лица за обављање послова 
Члан 25. 

За обављање послова из члана 24. може се уговором ангажовати 
привредно друштво односно друго правно лице које испуњава прописане услове и 
има овлашћење Министарства за обављање ових послова. 

Министар прописује ближе услове за обављање послова из члана 24. овог 
закона И УСЛОВЕ И НАЧИН ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

План заштите од пожара 
Члан 27. 

Субјекти у првој и другој категорији угрожености од пожара обавезни су да 
донесу План заштите од пожара који садржи нарочито: 

1) приказ постојећег стања заштите од пожара; 
2) процену угрожености од пожара; 
3) организацију заштите од пожара; 
4) предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и 

унапређење стања заштите од пожара; 
5) прорачун потребних финансијских средстава; 
6) прописане прорачунске и графичке прилоге; 
7) ПРОРАЧУН МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЉУДИ КОЈИ СЕ МОГУ 

БЕЗБЕДНО ЕВАКУИСАТИ ИЗ ОБЈЕКТА. 
СУБЈЕКТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНИ СУ ДА ПОСТУПАЈУ ПО 

ПРОРАЧУНИМА ИЗ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. 
 У Плану заштите од пожара, поред података из става 1. овог члана, ближе 

се приказују и подаци о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености 
ватрогасне јединице, односно организацији превентивних мера заштите од 
пожара, сталног дежурства и подаци о броју стручно оспособљених лица за 
спровођење заштите од пожара. 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И СУБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА) МОРА БИТИ 
УСКЛАЂЕН СА ПРОМЕНАМА НАСТАЛИМ КАО ПОСЛЕДИЦА УРБАНИСТИЧКИХ, 
ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПРОМЕНА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД 
ПОЖАРА КРОЗ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. 

 На План заштите од пожара прибавља се сагласност Министарства. 
НА ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТОГ ПЛАНА 

ПРИБАВЉА СЕ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА. 
 Министар прописује начин израде и садржај планова заштите од пожара 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката у првој и другој 
категорији. 
 

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ 
 У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 

ЧЛАН 27А 
 

СУБЈЕКТИ У ПРВОЈ, ДРУГОЈ И ТРЕЋОЈ КАТЕГОРИЈИ УГРОЖЕНОСТИ 
ОД ПОЖАРА МОРАЈУ ИМАТИ ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА 
ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ИСТАКНУТИ НА 
ВИДЉИВОМ МЕСТУ. 

СУБЈЕКТИ У ТРЕЋОЈ КАТЕГОРИЈИ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА ПЛАН 
ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА ДОНОСЕ У 
СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 28. ОВОГ ЗАКОНА. 
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Правила заштите од пожара 
Члан 28. 

Власник односно корисник пословних, индустријских и објеката јавне 
намене, објеката блоковског типа и подземних гаража и објеката у трећој 
категорији угрожености од пожара и скупштина зграде односно савет зграде у 
стамбеним објектима доносе Правила заштите од пожара која обухватају: 

1) организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и 
ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена 
безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење; 

2) заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем 
лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара; 

3) доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара; 
4) начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара. 
План евакуације и упутства за поступање у случају пожара из става 1. тачка 

3) овог члана морају бити истакнути на видљивом месту. 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ВЛАСНИК ОДНОСНО КОРИСНИК ПОСЛОВНИХ, 
ИНДУСТРИЈСКИХ И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И СЛОБОДНОСТОЈЕЋИХ 
ГАРАЖА, А КОЈИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ИМАЈУ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
ПРЕМА ЧЛАНУ 27, КАО И ОБЈЕКАТА У ТРЕЋОЈ КАТЕГОРИЈИ УГРОЖЕНОСТИ 
ОД ПОЖАРА И СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ДОНОСЕ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА КОЈА ОБУХВАТАЈУ: 

1) ОРГАНИЗАЦИЈУ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА НА НАЧИН ДА РИЗИК 
ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН, А ДА У СЛУЧАЈУ 
ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНА БЕЗБЕДНА ЕВАКУАЦИЈА ЉУДИ И 
ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО ШИРЕЊЕ; 

2) ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА 
ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; 

3) ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОЖАРА; 

4) НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; 

5) ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; 

6) ПРОРАЧУН МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЉУДИ КОЈИ СЕ МОГУ 
БЕЗБЕДНО ЕВАКУИСАТИ ИЗ ОБЈЕКТА. 

ТАЧ. 2), 4), 5) И 6) ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ОДНОСЕ СЕ НА 
ОБАВЕЗЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ. 

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 
ПОЖАРА ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА МОРАЈУ БИТИ ИСТАКНУТИ НА 
ВИДЉИВОМ МЕСТУ. 

СУБЈЕКТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНИ СУ ДА ПОСТУПАЈУ ПО 
ПРОРАЧУНИМА ИЗ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. 
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Заштита од пожара у просторном и урбанистичком плану 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА 

Члан 29. 
Просторни и урбанистички план, поред услова прописаних посебним 

законом, садрже: 
1) изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који 

обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара; 
2) удаљеност између зона предвиђених за стамбене и објекте јавне намене 

и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене; 
3) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката; 
4) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење 

пожара. 
Орган надлежан за доношење просторног, односно урбанистичког плана, 

дужан је да у року од 60 дана од дана одређеног за разматрање обавести 
Министарство о доношењу просторног и урбанистичког плана. 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ, ПОРЕД УСЛОВА ПРОПИСАНИХ ПОСЕБНИМ 
ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, У 
ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА, САДРЖИ: 

1) ИЗВОРИШТА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И КАПАЦИТЕТ ГРАДСКЕ 
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ДОВОЉНО КОЛИЧИНЕ ВОДЕ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА; 

2) УДАЉЕНОСТ ИЗМЕЂУ ЗОНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СТАМБЕНЕ И 
ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЗОНА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ 
ОБЈЕКТЕ И ОБЈЕКТЕ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ; 

3) ПРИСТУПНЕ ПУТЕВЕ И ПРОЛАЗЕ ЗА ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА ДО 
ОБЈЕКАТА; 

4) БЕЗБЕДНОСНЕ ПОЈАСЕВЕ ИЗМЕЂУ ОБЈЕКАТА КОЈИМА СЕ 
СПРЕЧАВА ШИРЕЊЕ ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ, СИГУРНОСНЕ 
УДАЉЕНОСТИ ИЗМЕЂУ ОБЈЕКАТА ИЛИ ЊИХОВО ПОЖАРНО ОДВАЈАЊЕ; 

5) МОГУЋНОСТИ ЕВАКУАЦИЈЕ И СПАШАВАЊА ЉУДИ. 
ПРЕ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА НОСИЛАЦ ПОСЛА НА ИЗРАДИ 

ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ДУЖАН ЈЕ ДА ПРИБАВИ МИШЉЕЊЕ 
МИНИСТАРСТВА КОЈЕ САДРЖИ УСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
ЕКСПЛОЗИЈА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДВИДЕТИ ПРЕДМЕТНИМ ПЛАНСКИМ 
ДОКУМЕНТИМА. 

 
Техничка документација 

БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРИЛИКОМ ПРОЈЕКТОВАЊА 
И ИЗГРАДЊЕ 

Члан 30. 
 Техничка документација за претходне радове, у смислу закона којим се 
уређује планирање и изградња, за грађење објеката утврђених овим законом, 
мора да садржи услове заштите од пожара прописане проценом ризика од пожара, 
у складу с овим законом, прописима донесеним на основу закона и техничким 
прописима и стандардима на које се ти прописи позивају. 

Министарство даје сагласност на техничку документацију и одобрава 
локације за објекте који служе за производњу у војне сврхе (наменску индустрију), 
објекте од посебног значаја за одбрану земље и објекте који се граде у близини 
објеката посебне намене које користи Министарство одбране и Војска Србије, уз 
претходно прибављено мишљење Министарства одбране. 

БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРИЛИКОМ ПРОЈЕКТОВАЊА И 
ИЗГРАДЊЕ 

 
ЧЛАН 30. 
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ПРИЛИКОМ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА, КОЈИ СЕ ГРАДИ 
ПРЕМА ЗАКОНУ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ, 
МОРАЈУ СЕ ОБЕЗБЕДИТИ БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ТАКО ДА 
СЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА: 

1) ОЧУВА НОСИВОСТ КОНСТРУКЦИЈЕ ТОКОМ ОДРЕЂЕНОГ 
ВРЕМЕНА; 

2) СПРЕЧИ ШИРЕЊЕ ВАТРЕ И ДИМА УНУТАР ОБЈЕКТА; 
3) СПРЕЧИ ШИРЕЊЕ ВАТРЕ НА СУСЕДНЕ ОБЈЕКТЕ; 
4) ОМОГУЋИ СИГУРНА И БЕЗБЕДНА ЕВАКУАЦИЈА ЉУДИ, ОДНОСНО 

ЊИХОВО СПАСАВАЊЕ. 
СМАТРА СЕ ДА СУ БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ИЗ СТАВА 

1. ОВОГА ЧЛАНА ИСПУЊЕНИ УКОЛИКО СУ СПРОВЕДЕНИ ЗАХТЕВИ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА: 

1) УТВРЂЕНИ ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА, СТАНДАРДИМА И ДРУГИМ 
АКТИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНА ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
ЕКСПЛОЗИЈА;  

2) УТВРЂЕНИ ПРОЦЕНОМ РИЗИКА ОД ПОЖАРА, КОЈОМ СУ 
ИСКАЗАНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА КОНСТРУКЦИЈУ, МАТЕРИЈАЛЕ, 
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОПРЕМАЊЕ ЗАШТИТНИМ СИСТЕМИМА И УРЕЂАЈИМА. 

УКОЛИКО ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НИЈЕ 
МОГУЋЕ ДОКАЗАТИ НА НАЧИН ПРОПИСАН У СТАВУ 2. ОВОГ ЧЛАНА, 
МИНИСТАРСТВО МОЖЕ ПРИХВАТИТИ ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
ЗАХТЕВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПРЕМА СТРАНИМ ПРОПИСИМА И 
СТАНДАРДИМА, КАО И ПРЕМА ПРИЗНАТИМ МЕТОДАМА ПРОРАЧУНА И 
МОДЕЛИМА УКОЛИКО СУ ТИМ ПРОПИСИМА ПРЕДВИЂЕНИ. 

ИСПУЊЕНОСТ БИТНИХ ЗАХТЕВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРЕМА 
ПРИЗНАТИМ МЕТОДАМА ПРОРАЧУНА И МОДЕЛИМА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ 
ЧЛАНА ДОКАЗУЈЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНОМ ПРОБОМ СИСТЕМА У РЕАЛНИМ 
УСЛОВИМА ПРИЛИКОМ УТВРЂИВАЊА ПОДОБНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ У 
ПОГЛЕДУ СПРОВЕДЕНОСТИ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ИЗ ЧЛАНА 36. 
ОВОГ ЗАКОНА.  

ОДСТУПАЊЕ ОД БИТНОГ ЗАХТЕВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА МОГУЋЕ 
ЈЕ АКО ЈЕ ТАЈ ЗАХТЕВ БЛИЖЕ УРЕЂЕН ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ. 

 
Главни пројекат заштите од пожара 

Члан 31. 
Главни пројекат заштите од пожара, као саставни део техничке 

документације за изградњу објеката утврђених овим законом, садржи: 
 1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од 

пожара, опис објекта, процену опасности од пожара, поделу објекта на пожарне 
секторе, дефинисање евакуационих путева, избор материјала за конструкције које 
треба да буду отпорне на пожар, избор материјала за ентеријер за који постоје 
посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, процену опасности од пожара 
која потиче од технолошког процеса и материја које се у њима користе или 
складиште, опис инсталација за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију 
експлозивних и запаљивих гасова, као и опис стабилних и мобилних инсталација и 
уређаја за гашење пожара, евакуационе путеве за спасавање лица и имовине, 
избор мобилне опреме за гашење пожара, опис инсталација за флуиде који се 
користе у објекту и др.); 

 2) прорачунске основе (прорачун пожарног оптерећења пожарних сектора, 
прорачун капацитета евакуационих путева у објекту, прорачун времена потребног 
за евакуацију људи и др.); 

 3) графичку документацију (ситуациони план са уцртаним суседним 
објектима и саобраћајницама, основе свих нивоа и крова, карактеристичне 
подужне и попречне пресеке са уцртаним пожарним секторима, диспозицију 
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процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење 
пожара, шеме система за откривање и дојаву пожара, гасну детекцију, 
громобранске инсталације, разводе машинских инсталација за аутоматско гашење 
пожара, систем за одвођење дима и топлоте, системе за вентилацију и др.); 

 4) предмер и предрачун опреме и средстава за заштиту од пожара. 
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО 

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА СА СВИМ ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, 
ОПРЕМОМ И УРЕЂАЈИМА. 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
САДРЖИ: 

1 ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ (ПОДАТКЕ О ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКТА 
ЗНАЧАЈНЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, ОПИС ОБЈЕКТА, ПРОЦЕНУ 
ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА, ПОДЕЛУ ОБЈЕКТА НА ПОЖАРНЕ СЕКТОРЕ, 
ДЕФИНИСАЊЕ ЕВАКУАЦИОНИХ ПУТЕВА, ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОНСТРУКЦИЈЕ КОЈЕ ТРЕБА ДА БУДУ ОТПОРНЕ НА ПОЖАР, ИЗБОР 
МАТЕРИЈАЛА ЗА ЕНТЕРИЈЕР ЗА КОЈИ ПОСТОЈЕ ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У 
ПОГЛЕДУ ОТПОРНОСТИ НА ПОЖАР, ПРОЦЕНУ ОПАСНОСТИ ОД ПОЖАРА 
КОЈА ПОТИЧЕ ОД ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА И МАТЕРИЈА КОЈЕ СЕ У ЊИМА 
КОРИСТЕ ИЛИ СКЛАДИШТЕ, ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА ЗА АУТОМАТСКО 
ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА, ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ И 
ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА, КАО И ОПИС СТАБИЛНИХ И МОБИЛНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ЕВАКУАЦИОНЕ ПУТЕВЕ 
ЗА СПАСАВАЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ, ИЗБОР МОБИЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ 
ПОЖАРА, ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ФЛУИДЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ОБЈЕКТУ И 
ДР.); 

2) ПРОРАЧУНСКЕ ОСНОВЕ (ПРОРАЧУН ПОЖАРНОГ 
ОПТЕРЕЋЕЊА ПОЖАРНИХ СЕКТОРА, ПРОРАЧУН КАПАЦИТЕТА 
ЕВАКУАЦИОНИХ ПУТЕВА У ОБЈЕКТУ, ПРОРАЧУН ВРЕМЕНА ПОТРЕБНОГ ЗА 
ЕВАКУАЦИЈУ ЉУДИ И ДР.); 

3) ГРАФИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА 
УЦРТАНИМ СУСЕДНИМ ОБЈЕКТИМА И САОБРАЋАЈНИЦАМА, ОСНОВЕ СВИХ 
НИВОА И КРОВА, КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ПОДУЖНЕ И ПОПРЕЧНЕ ПРЕСЕКЕ СА 
УЦРТАНИМ ПОЖАРНИМ СЕКТОРИМА, ДИСПОЗИЦИЈУ ПРОЦЕСНЕ 
ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ И ОПРЕМЕ КОЈА ПРИПАДА ИНСТАЛАЦИЈАМА ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ШЕМЕ СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА, 
ГАСНУ ДЕТЕКЦИЈУ, ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, РАЗВОДЕ 
МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА АУТОМАТСКО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, СИСТЕМ 
ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, СИСТЕМЕ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ И ДР.); 

4) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
ОД ПОЖАРА. 
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА НЕ МОРА БИТИ САСТАВНИ ДЕО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
УКОЛИКО СЕ БИТНИ ЗАХТЕВИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ИЗ ЧЛ. 30. ОВОГ 
ЗАКОНА МОГУ САГЛЕДАТИ КРОЗ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 
ИЗГРАДЊУ, АДАПТАЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА. 

 
Сагласност Министарства 

Члан 33. 
Министарство даје сагласност на пројектну документацију, у делу који се 
односи на заштиту од пожара, за изградњу, адаптацију и реконструкцију: 
1) пословних објеката; 
2)  објеката јавне намене; 
3) здравствених установа, стационара и домова за смештај лица са 

посебним потребама; 
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4) објеката блоковског типа, високих објеката, надземних и подземних 
гаража; 

5) објеката и простора на којима се производе, прерађују и складиште 
запаљиве течности или запаљиви гасови, материје склоне 
самозапаљењу, отровне или нагризајуће материје и оксиданти или 
материје које се могу запалити или експлодирати због деловања воде 
или кисеоника; 

6) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или обрађују чврсте 
запаљиве материје, при чему настају експлозивне смеше гасова, пара и 
прашине; 

7) станица за снабдевање горивом моторних возила; 
8) индустријских и складишних објеката; 
9) електроенергетских постројења називног напона од 35 kV и више и 

трафо-станица снаге преко 2000 kVА; 
10)  тунела дужих од 1000 m; 
11) нафтовода, продуктовода и гасовода; 
12)  објеката за производњу и складиштење експлозива. 

Одредба става 1. овог члана односи се на давање сагласности на типске пројекте 
објеката угрожених пожаром и пројекте изведеног стања, у складу са законом којим 
се уређује простор и изградња. 
Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи 
Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са 
посебним законом. 
ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ЧИЈОЈ ЈЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА ДАЈУ САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ, У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЗА ИЗГРАДЊУ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА СА СВИМ 
ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ОПРЕМОМ И УРЕЂАЈИМА И ТО: 

1) СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ПРЕКО П+4, СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ 
ПРЕКО П+4, ПОСЛОВНО-СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА; 

2) ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ; 
3) ВЕЛИКИХ И СРЕДЊИХ ГАРАЖА КОЈЕ СУ САМОСТАЛНЕ ИЛИ 

ВЕЛИКИХ И СРЕДЊИХ ГАРАЖА СА ПРИПАДАЈУЋИМ ОБЈЕКТИМА; 
4) ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА НА КОЈИМА СЕ ПРОИЗВОДЕ, ПРЕРАЂУЈУ И 

СКЛАДИШТЕ ХЕМИКАЛИЈЕ  КОЈЕ МОГУ ИЗАЗВАТИ ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЈУ 
ИЛИ УГРОЗИТИ ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЉУДИ И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА 

5) ОБЈЕКАТА У ЧИЈИМ СЕ ПОГОНИМА ПРОИЗВОДЕ, ПРЕРАЂУЈУ ИЛИ 
ОБРАЂУЈУ ЧВРСТЕ ЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ, ПРИ ЧЕМУ НАСТАЈУ 
ЕКСПЛОЗИВНЕ СМЕШЕ ГАСОВА, ПАРА И ПРАШИНЕ; 

6) СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ИЛИ 
ПЛОВИЛА НА СОПСТВЕНИ ПОГОН, СКЛАДИШНОГ КАПАЦИТЕТА ДО 500 М3 
ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ; 

7) ИНДУСТРИЈСКИХ И СКЛАДИШНИХ ОБЈЕКАТА; 
8) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА НАЗИВНОГ НАПОНА ОД 20 И 

35 KV И ТРАФО-СТАНИЦА НА ОТВОРЕНОМ СНАГЕ ПРЕКО 2000 KVA; 
9) НАФТОВОДА, ПРОДУКТОВОДА И ГАСОВОДА КОЈИ НИСУ 

ОБУХВАЋЕНИ ЧЛ. 34. СТАВ 1. ТАЧКА 1.; 
10) ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ДО 1000 

КГ; 
11)  СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ СНАГЕ ПРЕКО 50 KW; 
12) ОБЈЕКАТА БАЗНЕ И ПРЕРАЂИВАЧКЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ, 

ЦРНЕ И ОБОЈЕНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ, ОБЈЕКАТА ЗА ПРЕРАДУ КОЖЕ И КРЗНА, 
ОБЈЕКАТА ЗА ПРЕРАДУ КАУЧУКА, ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕЛУЛОЗЕ И 
ПАПИРА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРЕРАДУ НЕМЕТАЛИЧНИХ МИНЕРАЛНИХ 
СИРОВИНА, ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ БИОДИЗЕЛА; 
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13) СИЛОСА, ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА, ОБЈЕКАТА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИХ 
УСТАНОВА; 

14) СТАДИОНА ОД 1.000 ДО 20.000 ГЛЕДАЛАЦА, ОБЈЕКАТА У 
КАТЕГОРИЈИ ВИСОКИХ ДО 50М; 

15) ХИДРОЕЛЕКТРАНА И ХИДРОЕЛЕКТРАНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ 
БРАНОМ СНАГЕ ДО 10 МW, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СНАГЕ ДО 10 МW И 
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА-ТОПЛАНА ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ ДО 10  МW И ДАЛЕКОВОДА 
И ТРАФОСТАНИЦА НАПОНА ДО 110  КВ; 

16) ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И 
ОБЈЕКАТА И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА; 

17) КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА И ОБЈЕКАТА У 
ЊИХОВОЈ ЗАШТИЋЕНОЈ ОКОЛИНИ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА УПИСАНИХ У 
ЛИСТУ СВЕТСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ (ОСИМ ПРЕТВАРАЊА ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПРОСТОРИЈА У СТАН ОДНОСНО ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЗАШТИЋЕНОЈ 
ОКОЛИНИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА И КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА УПИСАНИХ У ЛИСТУ СВЕТСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ), ОБЈЕКАТА У 
НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА И ОБЈЕКАТА У ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ОД 
ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА (ОСИМ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ЕКОНОМСКИХ ОБЈЕКАТА И ЊИМА ПОТРЕБНИХ 
ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ, КОЈИ СЕ ГРАДЕ У СЕЛИМА), У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ; 

18) ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА, СПАЉИВАЊЕМ 
ИЛИ ХЕМИЈСКИМ ПОСТУПЦИМА; 

19) ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОПАСНОГ ОТПАДА СПАЉИВАЊЕМ, 
ТЕРМИЧКИМ И/ИЛИ ФИЗИЧКИМ, ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИМ, ХЕМИЈСКИМ 
ПОСТУПЦИМА, КАО И ЦЕНТРАЛНИХ СКЛАДИШТА И/ИЛИ ДЕПОНИЈА ЗА 
ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА И РЕГИОНАЛНИХ ДЕПОНИЈА ОДНОСНО 
ДЕПОНИЈА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА; 

20) ПРИСТАНИШТА, ЛУКА; 
21) ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 

ЕНЕРГИЈЕ (ВЕТАР, БИОГАС, СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА, ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЈА, 
БИОМАСА, ДЕПОНИЈСКИ ГАС, ГАС ИЗ КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА И ДР. И 
ЕЛЕКТРАНА СА КОМБИНОВАНОМ ПРОИЗВОДЊОМ, ПОЈЕДИНАЧНЕ СНАГЕ ДО 
10 МW; 

22) ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА УНУТАР КОЈИХ СЕ 
СМЕШТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА И СИСТЕМИ. 
ОДРЕДБА СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСИ СЕ И НА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ 
НА ГЛАВНЕ ПРОЈЕКТЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЗМЕНЕ НАСТАЛЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА 
ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА КОЈУ ЈЕ ДАТА 
САГЛАСНОСТ,  УКОЛИКО ТЕ ИЗМЕНЕ УТИЧУ НА БЕЗБЕДНОСТ СА АСПЕКТА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА. 

САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИБАВЉА 
ИНВЕСТИТОР, ОДНОСНО ВЛАСНИК ОБЈЕКТА.  

САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ ДАЈЕ 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ. 
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Сагласност за посебне објекте 
Члан 34. 

Министарство даје сагласност на пројектну документацију у погледу мера 
заштите од пожара за изградњу, адаптацију и реконструкцију следећих објеката: 

 1) високих брана и акумулација напуњених водом, јаловином или пепелом 
за које је прописано техничко осматрање; 

 2) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу 
енергије, нуклеарног горива, радиоизотопа, озрачивање, ускладиштење 
радиоактивних отпадних материја за научно-истраживачке сврхе; 

 3) објеката за прераду нафте и гаса, међународних и магистралних 
продуктовода, гасовода и нафтовода за транспорт, гасовода називног радног 
натпритиска преко 16 бара, уколико прелазе најмање две општине, складишта 
нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 t, складишта запаљивих 
гасова преко 200 t, магистралних и регионалних топлодалековода, објеката за 
производњу биодизела; 

 4) објеката базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене 
металургије, објеката за прераду коже и крзна, објеката за прераду каучука, 
објеката за производњу целулозе и папира и објеката за прераду неметаличних 
минералних сировина; 

 5) стадиона за 10.000 и више гледалаца, објеката конструктивног распона 
50 и више m, објеката висине 50 и више m, силоса капацитета преко 10.000 m3, 
граничних прелаза, објеката казнено-поправних установа, објеката од значаја за 
одбрану земље и објеката који се баве производњом за војне потребе (наменска 
индустрија); 

 6) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге 10 и 
више MW, термоелектрана снаге 10 и више MW и термоелектрана - топлана 
електричне снаге 10 и више MW и далековода и трафостаница напона 110 и више 
kV; 

 7) међурегионалних и регионалних објеката водоснабдевања и 
канализације, система за водоснабдевање и каналисање отпадних вода у 
градовима преко 100.000 становника, укључујући израду - бушење бунара за 
експлоатацију подземних вода, постројења за припрему воде за пиће капацитета 
преко 40 l/s и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима преко 
15.000 становника или капацитета 40 l/s; 

 8) регулационих радова за заштиту од великих вода градских подручја и 
руралних површина већих од 300 ha; 

 9) културних добара од изузетног значаја и објеката у њиховој заштићеној 
околини и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине (осим 
претварања заједничких просторија у стан односно пословни простор у заштићеној 
околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у 
Листу светске културне баштине), објеката у националним парковима и објеката у 
заштићеним природним добрима од изузетног значаја (осим породичних 
стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних 
објеката инфраструктуре, који се граде у селима), у складу са законом; 

 10) постројења за третман опасног отпада, спаљивањем или хемијским 
поступцима, капацитета више од 70 t дневно; 

 11) постројења за третман неопасног отпада спаљивањем, термичким 
и/или физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централних 
складишта и/или депонија за одлагање опасног отпада; 

 12) аеродрома; 
 13) пристаништа, лука, пристана и марина; 
 14) државних путева првог и другог реда, путних објеката и саобраћајних 

прикључака на ове путеве и граничних прелаза; 
 15) јавне железничке инфраструктуре са прикључцима и метроа; 
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 16) телекомуникационих објеката, односно мрежа, система или средстава 
који су међународног и магистралног значаја и телекомуникационих објеката који 
се граде на територији две или више општина, закључно са главним капацитетима; 

 17) хидрограђевинских објеката на пловним путевима; 
 18) пловних канала и бродских преводница које нису у саставу 

хидроенергетског система; 
 19) регионалних депонија односно депонија за одлагање неопасног отпада 

за подручје настањено са преко 200.000 становника; 
 20) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије 

(ветар, биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, 
гас из комуналних отпадних вода), као и електрана са комбинованом производњом 
снаге 10 и више MW. 

 Сагласност из става 1. овог члана за објекте посебне намене које користи 
Министарство одбране и Војска Србије даје Министарство одбране, у складу са 
посебним законом. 

МИНИСТАРСТВО ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТЕХНИЧКУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЗА ИЗГРАДЊУ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА СА СВИМ 
ПРИПАДАЈУЋИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ОПРЕМОМ И УРЕЂАЈИМА И ТО: 

1) ОБЈЕКАТА ЗА ПРЕРАДУ НАФТЕ И ГАСА, МЕЂУНАРОДНИХ И 
МАГИСТРАЛНИХ ПРОДУКТОВОДА, ГАСОВОДА И НАФТОВОДА ЗА 
ТРАНСПОРТ, ГАСОВОДА НАЗИВНОГ РАДНОГ НАТПРИТИСКА ПРЕКО 20 
БАРА, УКОЛИКО ПРЕЛАЗЕ НАЈМАЊЕ ДВЕ ОПШТИНЕ, СКЛАДИШТА НАФТЕ, 
ГАСА И НАФТНИХ ДЕРИВАТА КАПАЦИТЕТА ПРЕКО 500 М3, СКЛАДИШТА 
ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА ПРЕКО 200 М3, КАО И ТЕРМИНАЛА ЗА ОПАСНЕ 
ТЕРЕТЕ И СВИХ ОБЈЕКАТА ОВЕ НАМЕНЕ У ЛУКАМА ОДНОСНО 
ПРИСТАНИШТИМА; 

2) СТАДИОНА ЗА 20.000 И ВИШЕ ГЛЕДАЛАЦА, ОБЈЕКАТА ВИСИНЕ 50 
И ВИШЕ МЕТАРА, ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ЗА ВОЈНЕ 
ПОТРЕБЕ (НАМЕНСКА ИНДУСТРИЈА); 

3) ХИДРОЕЛЕКТРАНА И ХИДРОЕЛЕКТРАНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ 
БРАНОМ СНАГЕ 10 И ВИШЕ МW, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА СНАГЕ 10 И ВИШЕ МW 
И ТЕРМОЕЛЕКТРАНА-ТОПЛАНА ЕЛЕКТРИЧНЕ СНАГЕ 10 И ВИШЕ МW И 
ДАЛЕКОВОДА И ТРАФОСТАНИЦА НАПОНА 110 И ВИШЕ КВ; 

4) АЕРОДРОМА ЗА ЈАВНИ ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ; 
5) ДРУМСКИХ И ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ТУНЕЛА И МЕТРОА; 
6) ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 

ЕНЕРГИЈЕ (ВЕТАР, БИОГАС, СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА, ГЕОТЕРМАЛНА 
ЕНЕРГИЈА, БИОМАСА, ДЕПОНИЈСКИ ГАС, ГАС ИЗ КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ 
ВОДА И ДР.) И ЕЛЕКТРАНА СА КОМБИНОВАНОМ ПРОИЗВОДЊОМ, 
ПОЈЕДИНАЧНЕ СНАГЕ 10 И ВИШЕ МW; 

7) НУКЛЕАРНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЛУЖЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ  НУКЛЕАРНОГ ГОРИВА, РАДИОИЗОТОПА, ОЗРАЧИВАЊЕ, 
УСКЛАДИШТЕЊЕ РАДИОАКТИВНИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖИВАЧКЕ СВРХЕ; 

8) ОБЈЕКАТА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА ПРЕКО 
1000 КГ. 

ОДРЕДБА СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСИ СЕ И НА ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ НА ГЛАВНЕ ПРОЈЕКТЕ КОЈИ САДРЖЕ ИЗМЕНЕ НАСТАЛЕ У 
ТОКУ ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА 
КОЈУ ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ,  УКОЛИКО ТЕ ИЗМЕНЕ УТИЧУ НА 
БЕЗБЕДНОСТ СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА. 

САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИБАВЉА ИНВЕСТИТОР, 
ОДНОСНО ВЛАСНИК ОБЈЕКТА.  
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САГЛАСНОСТ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗА ОБЈЕКТЕ ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ КОЈЕ КОРИСТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ И ВОЈСКА СРБИЈЕ 
ДАЈЕ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ. 
 

Подобност објекта за употребу 
Члан 36. 

Орган надлежан за издавање дозволе за употребу дужан је да прибави 
сагласност Министарства за објекат односно део објекта из чл. 33. и 34. овог 
закона у погледу спроведености мера заштите од пожара. 

 Објекат је подобан за употребу ако је: 
 1) изграђен у складу с Главним пројектом заштите од пожара; 
 2) обезбеђен доказ о карактеристикама уграђених материјала за 

конструкцију која треба да буде отпорна на пожар, материјалима за ентеријер за 
које постоје посебни захтеви у погледу отпорности на пожар, материјалима који се 
користе или складиште у технолошком процесу; 

 3) обезбеђен доказ о исправном деловању изведених инсталација и 
уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, детекцију експлозивних и 
запаљивих гасова, инсталација за одимљавање, као и стабилних и мобилних 
инсталација и уређаја за гашење пожара, избору мобилне опреме за гашење 
пожара; 

 4) ако су испуњени други технички услови. 
ИНВЕСТИТОР, ОДНОСНО ВЛАСНИК ОБЈЕКТА ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕ 

ПРИБАВЉАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ КОЈА СЕ ИЗДАЈЕ ПРЕМА ЗАКОНУ 
КОЈИ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ, ПРИБАВИ 
САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ДА ЈЕ ОБЈЕКАТ ОДНОСНО ДЕО ОБЈЕКТА ИЗ 
ЧЛАНА 33. – 35. ОВОГ ЗАКОНА, ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ У ПОГЛЕДУ 
СПРОВЕДЕНОСТИ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. 

ОБЈЕКАТ ЈЕ ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ У ПОГЛЕДУ СПРОВЕДЕНОСТИ 
МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА АКО ЈЕ: 

1) ИЗГРАЂЕН У СКЛАДУ С ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ НА КОЈУ 
ЈЕ ДАТА САГЛАСНОСТ; 

2) ОБЕЗБЕЂЕН ДОКАЗ О КАРАКТЕРИСТИКАМА КОНСТРУКЦИЈА КАО 
И ЕЛЕМЕНТИМА КОНСТРУКЦИЈА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДУ ОТПОРНИ  ПРЕМА  
ПОЖАРУ, ДОКАЗ О КАРАКТЕРИСТИКАМА ОПРЕМЕ, УРЕЂАЈА И 
ИНСТАЛАЦИЈА СА ПОСЕБНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРЕМА ПОЖАРУ И 
ЕКСПЛОЗИЈИ, КАО И ДОКАЗ О КАРАКТЕРИСТИКАМА МАТЕРИЈАЛА ЗА 
ЕНТЕРИЈЕР И ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ПОСТАВЉАЈУ  ПОСЕБНИ 
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КАРАКТЕРИСТИКА ПРЕМА ПОЖАРУ, МАТЕРИЈАЛИМА 
КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ИЛИ СКЛАДИШТЕ У ТЕХНОЛОШКОМ ПРОЦЕСУ; 

3) ОБЕЗБЕЂЕН ДОКАЗ О ИСПРАВНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ И 
ДЕЛОВАЊУ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО 
ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА, ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ДЕТЕКЦИЈУ 
ЕКСПЛОЗИВНИХ И ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА, ИНСТАЛАЦИЈА У ЗОНАМА 
ОПАСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ, И ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И 
ТОПЛОТЕ;  

4) ОБЕЗБЕЂЕН ДОКАЗ О ИСПРАВНОМ ФУНКЦИОНИСАЊУ И 
ДЕЛОВАЊУ ИЗВЕДЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ 
ПОЖАРА, КАО И МОБИЛНИХ  УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА; 

5) ОБЕЗБЕЂЕН ДОКАЗ О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА И ПРЕГЛЕДУ 
УГРАЂЕНИХ МАШИНСКИХ, ВОДОВОДНИХ И ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА.  

ДОКАЗ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 3) ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ ОВЛАШЋЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ - ИЗВОЂАЧ РАДОВА СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА. 

ДОКАЗ ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА ИЗДАЈЕ ОВЛАШЋЕНО 
ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛ. 44. ОВОГ ЗАКОНА. 
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ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ У СКЛАДУ 
СА ПРОПИСИМА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ, НЕ МОЖЕ  ИЗДАТИ 
УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ УКОЛИКО НИЈЕ ПРИБАВЉЕНА  САГЛАСНОСТ ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА ИЗДАТА СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ 
ЧЛАНА ЈЕ ПРАВНО НИШТАВ АКТ. 

 
Превентивне мере у објектима високоградње 

Члан 40. 
Објекат високоградње, у смислу посебног прописа, у зависности од врсте и 

намене мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се 
обезбеђују услови за сигурну евакуацију људи. 

 За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина излаза и 
излазних путева у објектима из става 1. овог члана уграђују се само материјали 
пожарних карактеристика у складу са стандардима. За уграђене материјале 
потребно је прибавити извештај од овлашћеног правног лица о пожарним 
карактеристикама и дати га на увид надлежном органу.  

ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ХОРИЗОНТАЛНИХ И ВЕРТИКАЛНИХ 
ПОВРШИНА КОРИДОРА ЕВАКУАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА МОГУ СЕ УПОТРЕБЉАВАТИ САМО МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ ИМАЈУ 
ЗАХТЕВАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕАКЦИЈЕ НА ПОЖАР У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА ЗА КОЈЕ СЕ МОРА ПРИБАВИТИ ДОКАЗ О 
КАРАКТЕРИСТИКАМА РЕАКЦИЈЕ НА  ПОЖАР ИЗДАТ ОД НАДЛЕЖНЕ 
УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА И ДАТИ ГА НА УВИД  
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ. 

У ОБЈЕКТИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАЧИН ПОСТАВЉАЊА 
ИНСТАЛАЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ МОРАЈУ ИМАТИ 
ОДГОВАРАЈУЋЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ У ПОЖАРУ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА И 
СТАНДАРДИМА, И ЗА ТО ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОКАЗ ИЗДАТ ОД 
НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА И ДАТИ ГА 
НА УВИД НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ. 

 Све уграђене инсталације у објектима морају се одржавати у исправном 
стању и периодично контролисати у складу са техничким прописима и 
стандардима на које се ти прописи позивају. 

 
Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара 

Члан 42. 
При пројектовању и изградњи високих стамбених објеката и објеката јавне 

намене (хотели, робне куће, биоскопи, позоришта, библиотеке, дечје установе, 
школе и високошколске установе, здравствене установе, спортске дворане, 
концертне дворане, стадиони и сл.), као и у објектима у којима се чувају уметничка 
дела, обавезна је уградња уређаја који омогућавају благовремено откривање и 
јављање пожара. 

 У објектима у којима се одвијају технолошки процеси у којима се 
производе, прерађују, користе и складиште запаљиве, експлозивне и друге опасне 
материје, у високим објектима (осим стамбених зграда), у зградама архива и 
документације од посебне вредности, у објектима у којима се обавља трговина 
површине преко 3500 m2, у објектима који служе за изложбе површине преко 1000 
m2, музејима, биоскопима, позориштима, аеродромским зградама површине преко 
1000 m2, поред уређаја из става 1. овог члана, обавезна је и уградња уређаја који 
омогућавају благовремено гашење пожара (стабилни системи за гашење пожара). 

ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗГРАДЊИ  ОБЈЕКАТА КАО ШТО СУ ХОТЕЛИ, 
РОБНЕ КУЋЕ, ТРЖНИ ЦЕНТРИ, БИОСКОПИ, ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ, 
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ, СПОРТСКЕ И КОНЦЕРТНЕ  ДВОРАНЕ, СТАДИОНИ СА 
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ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ, АЕРОДРОМСКЕ ЗГРАДЕ И ВИСОКИ ОБЈЕКТИ  
ОБАВЕЗНА ЈЕ УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА.  

ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА (ОСИМ 
СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА) ОБАВЕЗНА ЈЕ УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ 
ПОЖАРА. 

ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКАТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА (ОСИМ ВИСОКИХ ОБЈЕКАТА) ОБАВЕЗНА ЈЕ ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ 
РИЗИКА НА ОСНОВУ ПРОРАЧУНСКЕ МЕТОДЕ ПРЕМА ОДГОВАРАЈУЋИМ 
ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА У ЦИЉУ УТВРЂИВАЊА 
ПОТРЕБЕ ЗА УГРАДЊОМ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 
КАДА ОБАВЕЗА УГРАДЊЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ.  

ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ НИСУ ОБУХВАЋЕНИ СТАВОМ 1. ОБАВЕЗНА ЈЕ 
ИЗРАДА ПРОЦЕНЕ РИЗИКА КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈЕ ПОТРЕБА ЗА УГРАДЊОМ 
СИСТЕМА ЗА БЛАГОВРЕМЕНО ОТКРИВАЊЕ, ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА. 

 
Одржавање уређаја 

ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА  
Члан 43. 

Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за гашење пожара 
морају се одржавати у исправном стању, у складу са техничким прописима и 
упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и несметано 
функционисање. 

ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈИ ЗА АУТОМАТСКО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ 
ПОЖАРА, ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ДЕТЕКЦИЈУ ЕКСПЛОЗИВНИХ И ЗАПАЉИВИХ 
ГАСОВА, ИНСТАЛАЦИЈЕ У ЗОНАМА ОПАСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ, 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И ТОПЛОТЕ, ИНСТАЛАЦИЈЕ 
ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, КАО И МОБИЛНИ  УРЕЂАЈИ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА МОРАЈУ СЕ ОДРЖАВАТИ У ИСПРАВНОМ И 
ФУНКЦИОНАЛНОМ СТАЊУ, СПРОВОЂЕЊЕМ ОДРЕДБИ ТЕХНИЧКИХ 
ПРОПИСА, СТАНДАРДА И УПУТСТАВА ПРОИЗВОЂАЧА. 

 
Стабилне инсталације 

КОНТРОЛИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА 
Члан 44. 

За изведене стабилне инсталације намењене гашењу или дојави 
пожара, детекцији запаљивих гасова и пара, као и за друге заштитне уређаје, 
опрему и инсталације које служе за спречавање избијања, ширења и гашење 
пожара, извођач радова је дужан да прибави сертификат од овлашћеног 
правног лица о исправности тих уређаја, опреме и инсталација и да записник о 
обављеном испитивању исправног функционисања тих уређаја, опреме и 
инсталација стави на увид комисији надлежној за технички пријем објеката. 

 Исправност инсталација из става 1. овог члана мора се проверавати 
најмање два пута годишње од стране овлашћеног правног лица, у складу с 
техничким прописима и упутствима произвођача. 

 О обављеним проверама води се евиденција у коју се уносе подаци о 
извршеној провери и стручни налаз. 

 Запослени у овлашћеном правном лицу који обављају испитивања 
морају имати положен стручни испит. 

 Министар прописује посебне техничке и друге услове које мора 
испуњавати овлашћено правно лице из става 1. овог члана, као и програм и 
начин полагања испита из става 4. овог члана. 

 Министарство даје овлашћење правном лицу за обављање послова из 
ст. 1. и 2. овог члана и води евиденцију о издатим овлашћењима за обављање 
послова испитивања уређаја инсталација и опреме из става 1. овог члана. 
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ИСПРАВНОСТ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО 
ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА, ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ДЕТЕКЦИЈУ 
ЕКСПЛОЗИВНИХ И ЗАПАЉИВИХ ГАСОВА, ИНСТАЛАЦИЈА У ЗОНАМА 
ОПАСНОСТИ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ, ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА И 
ТОПЛОТЕ, ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, КАО 
И МОБИЛНИХ  УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА МОРА СЕ КОНТРОЛИСАТИ 
НА СВАКИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ЗА ДАВАЊЕ И 
ОДУЗИМАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА, НАЧИН ДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ОВЛАШЋЕЊА, 
ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ, НАЧИН И ПОСЛОВЕ 
КОНТРОЛИСАЊА, САДРЖАЈ ИСПРАВЕ О КОНТРОЛИСАЊУ КАО И БРОЈ, 
СТРУЧНУ СПРЕМУ И УСЛОВЕ ЗА ЗАПОСЛЕНА ЛИЦА КОЈИ ОБАВЉАЈУ 
ПОСЛОВЕ КОНТРОЛИСАЊА  ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА. 

 
ДОНОШЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА 

ЧЛАН 44А 
МИНИСТАР ДОНОСИ ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА НА 
ИНСТАЛАЦИЈАМА И ОБЈЕКТИМА УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ВРСТУ 
ИНСТАЛАЦИЈА, СПЕЦИФИЧНОСТ САМОГ ОБЈЕКТА, ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ У 
ОБЈЕКТУ ОБАВЉА И ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА  И ЕКСПЛОЗИЈА ЗА ЉУДЕ И 
ИМОВИНУ, КАО И ДРУГЕ ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ ПОТРЕБНЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА.  

 
Услови за обављање послова заштите од пожара 

Члан 52. 
Поред општих услова за заснивање радног односа, посебне 

психофизичке и здравствене способности, за обављање послова заштите од 
пожара потребни су следећи услови: 

 1) за субјекте у првој категорији из члана 24. став 1. руководилац на 
пословима превентиве мора имати високу школску спрему техничке струке 
МОЖЕ БИТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ СТЕКЛО НАЈМАЊЕ 240 ЕСПБ БОДОВА НА 
АКАДЕМСКИМ ИЛИ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ 
НАУЧНЕ ОБЛАСТИ, а руководилац ватрогасне јединице мора имати најмање 
вишу школску спрему ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ТЕХНИЧКО-
ТЕХНОЛОШКЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ; 

 2) за субјекте у другој категорији из члана 24. став 2. руководилац 
службе заштите од пожара и лице које ради на организовању и спровођењу 
превентивних мера заштите од пожара мора имати најмање вишу школску 
спрему ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА; 

 3) запослени у ватрогасним јединицама, у служби заштите од пожара и 
на пословима заштите од пожара морају имати најмање средњу стручну спрему 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ. 

 Лица из става 1. тачка 3) овог члана која први пут заснивају радни однос 
или се први пут распоређују на послове заштите од пожара не могу бити 
старија од 30 година. 

УСЛОВИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ 
МИНИСТАРСТВА. 

 
Основна обука запослених 

Члан 53. 
Основна обука из области заштите од пожара организује се за све 

запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања на рад. 
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 Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају правна 
лица из члана 56. став 1. овог закона и лица која раде на пословима заштите од 
пожара. 

ОСНОВНА ОБУКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ОРГАНИЗУЈЕ 
СЕ ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ ОДМАХ ПО СТУПАЊУ НА РАД, А НАЈКАСНИЈЕ У 
РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА СТУПАЊА НА РАД.  

ОСНОВНУ ОБУКУ И ПРАКТИЧНУ ПРОВЕРУ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 
ПОТРЕБЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА ОБАВЉАЈУ ПРАВНА ЛИЦА ИЗ ЧЛАНА 25. И ЧЛАНА 
56. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. ЛИЦА КОЈА РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА МОГУ ОБАВЉАТИ ОСНОВНУ ОБУКУ И ПРАКТИЧНУ ПРОВЕРУ 
ЗНАЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА У ПРАВНОМ ЛИЦУ У КОМЕ СУ 
ЗАПОСЛЕНИ. 

 Програм основне обуке доноси послодавац односно руководилац 
државног органа, органа аутономне покрајине или органа јединице локалне 
самоуправе, по прибављеној сагласности Министарства. 

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИМА ОПШТИ ДЕО И 
ПОСЕБНИ ДЕО КОЈИ САДРЖИ СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 
ДЕЛАТНОСТ КОЈОМ СЕ ПРАВНО ЛИЦЕ БАВИ. МИНИМУМ САДРЖАЈА 
ПРОГРАМА ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 

 Изузетно од става 3. овог члана Министарство одбране не прибавља 
сагласност. 

 Провера знања запослених врши се једном у три године. 
 

Професионалне и добровољне ватрогасне јединице 
Члан 59. 

Ватрогасне јединице могу бити професионалне и добровољне. 
Професионалне ватрогасне јединице јесу ватрогасно-спасилачке 

јединице Министарства (у даљем тексту: ватрогасно-спасилачке јединице), 
ватрогасне јединице Министарства одбране и Војске Србије, ватрогасне 
јединице локалне самоуправе и ватрогасне јединице правних лица сврстаних у 
прву категорију угрожености од пожара. 

Јединице локалне самоуправе, правна лица и удружења могу оснивати 
добровољне ватрогасне јединице. 

МИНИСТАРСТВО ВРШИ НАДЗОР НАД РАДОМ ВАТРОГАСНИХ 
ЈЕДИНИЦА, ОСИМ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСВА ОДБРАНЕ И 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ. 

 
ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА 

 
ЧЛАН 59А 

 ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТВА ИЗ 
ЧЛАНА 59. ОВОГ ЗАКОНА ЈЕСУ СНАГЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ, И РЕАГУЈУ У 
АКЦИЈАМА УСМЕРЕНИМ НА ЕЛИМИНИСАЊУ ПОЈАВА НЕСРЕЋЕ, 
СПАСАВАЊА УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА И 
ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
ДРУГИХ НЕСРЕЋА. 
              НА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО-
СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА У ПОГЛЕДУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА, 
ПРИМЕЊУЈУ СЕ ПРОПИСИ КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕН РАДНО ПРАВНИ СТАТУС 
ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА.  
 ОРГАНИЗАЦИЈУ, НАЧИН РАДА, ПОСТУПАЊЕ ПРИЛИКОМ 
ИЗВРШАВАЊА ЗАДАТАКА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КАО И НАЧИН ВРШЕЊА 
СЛУЖБЕ, КАО И УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЈЕДИНИЦИ, У ПОГЛЕДУ 
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СПЕЦИФИЧНОСТИ УРЕЂЕЊА РАДА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКИХ 
ЈЕДИНИЦА, БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР.  
 УНИФОРМИСАНИ ПРИПАДНИЦИ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКИХ 
ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА МОГУ БИТИ САМО ОНИ КАНДИДАТИ КОЈИ 
НАКОН СПРОВЕДЕНОГ КОНКУРСА УСПЕШНО ЗАВРШЕ ОСНОВНУ ОБУКУ ЗА 
ПРИПАДНИКЕ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА.  

 ПОЛАЗНИК КУРСА ЗА ОСНОВНУ ОБУКУ ЗА ПРИПАДНИКЕ 
ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА, ОСИМ 
ОСНОВНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС У МИНИСТАРСТВУ, 
УТВРЂЕНИХ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ, МОРАЈУ ДА ЗАДОВОЉАВАЈУ И 
ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ, И ТО: 

1) ДА НЕ МОЖЕ БИТИ МЛАЂИ ОД 19 ГОДИНА НИТИ СТАРИЈИ ОД 30 
ГОДИНА; 

2) ДА НАЈМАЊЕ ГОДИНУ ДАНА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА КОЈУ СЕ РАСПИСУЈЕ 
КОНКУРС; 

3) ДА ИСПУНИ ПОСЕБНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ КРИТЕРИЈУМА 
ЗДРАВСТВЕНЕ, ПСИХО-ФИЗИЧКЕ И БАЗИЧНЕ МОТОРИЧКЕ 
СПОСОБНОСТИ.  

 ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ НА РУКОВОДЕЋА РАДНА МЕСТА У 
ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА МИНИСТАРСТВА ПОТРЕБНО 
ЈЕ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА РАДНОГ СТАЖА НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА У ВАТРOГАСНО СПАСИЛАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА.  
 ПРИПАДНИЦИ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА 
МИНИСТАРСТВА ДУЖНИ СУ ДА СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЈУ У СКЛАДУ 
ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА КОЈЕ УТВРЂУЈЕ МИНИСТАРСТВО. 

 БЛИЖЕ ПРОПИСЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА 
ПОЛАЗНИКЕ КУРСА ЗА ОСНОВНУ ОБУКУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО 
СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА, КАО И О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ, 
УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ ПРИПАДНИКА ВАТРОГАСНО 
СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА МИНИСТАРСТВА, ДОНОСИ МИНИСТАР. 
 
 

Стручно усавршавање 
Члан 63. 

Припадници ватрогасно-спасилачке јединице дужни су да се стручно 
усавршавају према програму који доноси министар. 
 

Ватрогасни савези 
ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСТВО 

Члан 65. 
Добровољне ватрогасне јединице могу се удруживати и оснивати 

ватрогасне савезе. 
 Ватрогасни савези организују и спроводе акције за развијање свести о 

значају заштите од пожара и старају се о стручном оспособљавању и техничком 
опремању добровољних ватрогасних јединица. 

 Ближе услове и начин организовања добровољних ватрогасних 
јединица, ватрогасних друштава и савеза прописује министар. 
 У БУЏЕТУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, БУЏЕТУ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈНЕ И БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ 
СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ 
ДРУШТАВА, ОДНОСНО ВАТРОГАСНИХ САВЕЗА ОСНОВАНИХ ЗА ОДРЕЂЕНУ 
ТЕРИТОРИЈУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 
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 ОСНИВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ, ДЕЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ПРИПАДНИКА ДОБОРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ЈЕДИНИЦА, ДРУШТАВА, 
ОДНОСНО САВЕЗА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР.  

 
Надзор 

Члан 73. 
Надзор над извршавањем одредаба овог закона и прописа донесених на 

основу њега врши Министарство преко инспектора. 
 Изузетно од става 1. овог члана, надзор над спровођењем заштите од 

пожара у објектима посебне намене које користи Министарство одбране и 
Војска Србије и правним лицима која се баве производњом за војне потребе 
(наменска индустрија) врши Министарство одбране. 

 За субјекте у првој и другој категорији угрожености од пожара врши се 
периодични преглед, у складу с актом који доноси министар. 

 
Налагање мера 

Члан 77. 
Инспектор може решењем наложити предузимање следећих мера: 
 1) забрану употребе оруђа и средстава од којих прети непосредна 

опасност од избијања пожара, док се опасност не отклони; 
 2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или 

простору ако очигледно прети опасност од избијања и ширења пожара и ако се 
другим противпожарним мерама (адаптација објекта, дела објекта или простора 
постављањем противпожарних запрека и сл.) ова непосредна опасност не може 
отклонити; 

2) ЗАБРАНУ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНОГ ПОСЛА У ОБЈЕКТУ, ДЕЛУ 
ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРУ АКО ИМ ОЧИГЛЕДНО ПРЕТИ ОПАСНОСТ ОД 
ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА ИЛИ АКО НИСУ ОБЕЗБЕЂЕНИ УСЛОВИ ЗА 
СИГУРНУ ЕВАКУАЦИЈУ ЉУДИ, ДОК СЕ ДРУГИМ ПРОТИВПОЖАРНИМ 
МЕРАМА (АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА, ДЕЛА ОБЈЕКТА ИЛИ ПРОСТОРА 
ПОСТАВЉАЊЕМ ПРОТИВПОЖАРНИХ ЗАПРЕКА И СЛ.) ОВА НЕПОСРЕДНА 
ОПАСНОСТ НЕ ОТКЛОНИ; 

 3) адаптацију или преграђивање на објекту да би се спречило избијање 
и ширење пожара и угрожавање људи и имовине; 

 4) забрану пушења, употребу отворене ватре или уређаја на одређеним 
местима на којима прети опасност од избијања пожара; 

 5) набавку неопходне ватрогасне опреме и средстава  
 за гашење пожара, као и њихово одржавање у исправном стању; 
 6) друге мере које имају за циљ да спрече непосредно избијање и 

ширење пожара И ОБЕЗБЕДЕ ЗАШТИТУ ЉУДИ И ИМОВИНЕ. 
 Жалба против решења из става 1. тач. 1), 4) и 6) не одлаже извршење. 
 

Надзор над грађењем објеката 
Члан 80. 

Надзор над грађењем објекта обухвата: 
 1) контролу да ли се грађење врши према Главном пројекту заштите од 

пожара; 
 2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену 

прописа, стандарда на које се технички прописи позивају и техничких 
норматива из области заштите од пожара; проверу да ли постоје докази о 
квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, према Главном 
пројекту заштите од пожара; давање упутства извођачу радова; сарадњу са 
пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих решења за 
извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења 
радова. 
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ЧЛАН 80. 
НАДЗОР НАД ГРАЂЕЊЕМ ОБЈЕКТА ОБУХВАТА: 
1) КОНТРОЛУ ДА ЛИ СЕ ГРАЂЕЊЕ ВРШИ ПРЕМА ОВЕРЕНИМ 

ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТИМА, ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И 
ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТИМА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА; 

2) КОНТРОЛУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ИЗВОЂЕЊА СВИХ ВРСТА 
РАДОВА И ПРИМЕНУ ПРОПИСА, СТАНДАРДА НА КОЈЕ СЕ ТЕХНИЧКИ 
ПРОПИСИ ПОЗИВАЈУ И ТЕХНИЧКИХ НОРМАТИВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА; ПРОВЕРУ ДА ЛИ ПОСТОЈЕ ДОКАЗИ О КВАЛИТЕТУ 
МАТЕРИЈАЛА, ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА КОЈИ СЕ УГРАЂУЈУ, ПРЕМА 
ОВЕРЕНИМ ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТИМА, ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТУ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА И ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТИМА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА И МЕРА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; ДАВАЊЕ УПУТСТВА ИЗВОЂАЧУ РАДОВА; САРАДЊУ 
СА ПРОЈЕКТАНТОМ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ТЕХНОЛОШКИХ И 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ РЕШЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И РЕШАВАЊЕ 
ДРУГИХ ПИТАЊА КОЈА СЕ ПОЈАВЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА. 

НАДЗОР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ ЛИЦЕ КОЈЕ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О 
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И КОЈЕ ИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ ЛИЦЕНЦЕ ИЗ 
ЧЛАНА 32. И 38. ОВОГ ЗАКОНА, А ПИСАНИМ АКТОМ ИНВЕСТИТОРА ИЛИ 
ЊЕГОВОГ ЗАСТУПНИКА ЈЕ ОДРЕЂЕНО ДА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
ОБАВЉА ОВЕ ПОСЛОВЕ. 

МИНИСТАР ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ОДУЗИМАЊА 
ОВЛАШЋЕЊА И ЛИЦЕНЦИ ИЗ ЧЛ. 32 и 38 ОВОГ ЗАКОНА, КАО САСТАВ И 
НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦИ КОЈУ РЕШЕЊЕМ 
ОБРАЗУЈЕ МИНИСТАР. 

МИНИСТАРСТВО ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ОДУЗЕТИМ ОВЛАШЋЕЊИМА 
И ЛИЦЕНЦАМА ИЗ СТАВА 3 ОВОГ ЧЛАНА: 

 
Привредни преступи 

Члан 81. 
Новчаном казном од 500.000. до 3.000.000 динара казниће се за 

привредни преступ правно лице ако: 
 1) обавља послове из члана 24. овог закона а не испуњава прописане 

услове и нема овлашћење Министарства за обављање ових послова (члан 25. 
став 1); 

 2) израђује Главни пројекат заштите од пожара а не испуњава 
прописане услове (члан 32. став 1); 

 3) обавља послове из члана 38. став 1. овог закона а не испуњава 
прописане услове; 

 4) о обављеним проверама о исправности стабилних инсталација не 
води евиденцију са подацима о извршеној провери и стручном налазу (члан 44. 
ст. 2. и 3); 

4) ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 44. СТАВ 1, А НЕ ИСПУЊАВА 
ПРОПИСАНЕ УСЛОВЕ И НЕМА ОВЛАШЋЕЊЕ (ЧЛАН 44); 

 5) изводи посебну обуку а не испуњава одређене услове и нема 
одобрење Министарства (члан 56. став 1). 

 За привредне преступе из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

 За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и 
заштитна мера забране правном лицу да се бави одређеном привредном 
делатношћу, односно заштитна мера забране одговорном лицу у правном лицу 
да врши одређене дужности у трајању од шест месеци до пет година. 
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Прекршаји правног лица 
Члан 82. 

Новчаном казном од 300.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

 1) не донесе санациони план (члан 16. став 1); 
 2) не обезбеди технички опремљену и обучену ватрогасну јединицу са 

потребним бројем ватрогасаца; не обезбеди спровођење превентивних мера 
заштите од пожара и стално дежурство са потребним бројем лица стручно 
оспособљених за спровођење заштите од пожара; не организује спровођење 
превентивних мера заштите од пожара с потребним бројем лица стручно 
оспособљених за спровођење заштите од пожара (члан 24 ст. 1, 2. и 3); 

 3) не донесе План заштите од пожара (члан 27. ст. 1, 2. и 3); 
 4) не донесе Правила заштите од пожара (члан 28. став 1); 
 5) не истакне План евакуације и упутства за поступање у случају пожара 

на видљиво место (члан 28. став 2); 
 6) не прибави сагласност Министарства у складу са чланом 33. став 1, 

чланом 34. став 1. и чланом 35. овог закона; 
 7) обавља технолошке процесе на местима и начин супротно члану 37. 

ст. 1. и 2. овог закона; 
 8) у објектима високоградње не обезбеди услове за сигурну евакуацију 

људи (члан 40. став 1); 
 9) не угради материјале пожарних карактеристика у складу са 

стандардима, не прибави извештај од овлашћеног правног лица о пожарним 
карактеристикама и не да га на увид надлежном органу (члан 40. став 2); 

 10) уграђене инсталације у објектима не одржава у исправном стању и 
периодично не контролише у складу са техничким прописима и стандардима на 
које се ти прописи позивају (члан 40. став 3); 

 11) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, 
пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за 
пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром 
(члан 41); 

 12) не угради уређаје који омогућавају благовремено откривање и 
јављање пожара (члан 42. став 1); 

 13) не угради уређаје који омогућавају благовремено откривање и 
јављање пожара и уређаје који омогућавају благовремено гашење пожара (члан 
42. став 2); 

 14) уређаје из члана 42. овог закона не одржава у исправном стању и не 
обезбеди њихово стално и несметано функционисање (члан 43); 

 15) не прибави сертификат од овлашћеног правног лица о исправности 
уређаја, опреме и инсталација и записник о обављеном испитивању исправног 
функционисања тих уређаја, опреме и инсталација не стави на увид комисији 
надлежној за технички пријем објеката (члан 44. став 1); 

 16) не проверава исправност инсталација у складу са чланом 44. став 2. 
овог закона; 

 17) не утврди превентивне мере заштите од пожара у плану управљања 
заштићеног подручја и не прибави сагласност Министарства (члан 47); 

 18) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. овог 
закона; 

 19) за време жетвених радова не предузима посебне мере заштите 
стрних усева од пожара (члан 49. ст. 1. и 2); 

 20) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на 
отвореном простору (члан 50. став 1); 

 21) не организује противпожарну стражу (члан 51); 
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 22) не организује основну обуку запослених из области заштите од 
пожара у прописаном року и не врши практичну проверу знања запослених у 
прописаном року (члан 53. ст. 1. и 5); 

 23) лица која раде на пословима заштите од пожара не похађају посебну 
обуку из области заштите од пожара и не положе стручни испит најкасније у 
року од годину дана од дана заснивања радног односа, односно 
распоређивања на послове заштите од пожара (члан 55. став 1). 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 300.000 ДИНАРА ДО 1.000.000 ДИНАРА 
КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ АКО: 

 1) НЕ ОБЕЗБЕДИ ТЕХНИЧКИ ОПРЕМЉЕНУ И ОБУЧЕНУ ВАТРОГАСНУ 
ЈЕДИНИЦУ СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ВАТРОГАСАЦА, НЕ ОБЕЗБЕДИ 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И СТАЛНО 
ДЕЖУРСТВО СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНИХ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, НЕ ОРГАНИЗУЈЕ СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА С ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ 
ЛИЦА СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА И НЕ ОБЕЗБЕДИ АДЕКВАТНУ ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ ЗА ГАШЕЊЕ 
ПОЖАРА  (ЧЛАН 24. СТ. 1, 2. И 3); 

2) НЕ ДОНЕСЕ ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ЧЛАН 27. СТ. 1. И 3); 
3) НЕ ПОСТУПА ПО ПРОРАЧУНИМА ИЗ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

(ЧЛАН 27. СТАВ 2); 
4) НЕ ДОНЕСЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

(ЧЛАН 27. СТАВ 4); 
5) НЕ ИСТАКНЕ НА ВИДЉИВОМ МЕСТУ ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И 

УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА (ЧЛАН 27А); 
6) НЕ ПОСТУПА ПО ПРОРАЧУНИМА ИЗ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА  (ЧЛАН 28. СТАВ 4); 
7) НЕ ДОНЕСЕ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ЧЛАН 28. СТАВ 1); 
8) НЕ ИСТАКНЕ ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У 

СЛУЧАЈУ ПОЖАРА НА ВИДЉИВО МЕСТО (ЧЛАН 28. СТАВ 3); 
9) НЕ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА У СКЛАДУ СА 

ЧЛАНОМ 33. СТ. 1. 2. И 3, ЧЛАНОМ 34. СТ. 1. 2. И 3, И ЧЛАНОМ 35. ОВОГ 
ЗАКОНА; 

10) НЕ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ДА ЈЕ ОБЈЕКАТ 
ПОДОБАН ЗА УПОТРЕБУ (ЧЛАН 36. СТАВ 1); 

11) ОБАВЉА ТЕХНОЛОШКЕ ПРОЦЕСЕ НА МЕСТИМА И НАЧИН 
СУПРОТНО ЧЛАНУ 37. СТ. 1. И 2. ОВОГ ЗАКОНА; 

12) У ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ НЕ ОБЕЗБЕДИ УСЛОВЕ ЗА 
СИГУРНУ ЕВАКУАЦИЈУ ЉУДИ (ЧЛАН 40. СТАВ 1); 

13) НЕ УГРАДИ МАТЕРИЈАЛЕ ЗАХТЕВАНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
РЕАКЦИЈЕ НА ПОЖАР У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА, НЕ 
ПРИБАВИ ДОКАЗ О КАРАКТЕРИСТИКАМА РЕАКЦИЈЕ НА ПОЖАР И НЕ ДА ГА 
НА УВИД НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ (ЧЛАН 40. СТАВ 2); 

14) НЕ ИЗВРШИ ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОДГОВАРАЈУЋИ 
НАЧИН ИЛИ АКО МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ НЕМАЈУ ОДГОВАРАЈУЋЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА, НЕ 
ПРИБАВИ ДОКАЗ ОД НАДЛЕЖНЕ УСТАНОВЕ И НЕ ДА ГА НА УВИД 
НАДЛЕЖНОМ ОРГАНУ (ЧЛАН 40. СТАВ 3)  

15) УГРАЂЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА НЕ ОДРЖАВА У 
ИСПРАВНОМ СТАЊУ И ПЕРИОДИЧНО НЕ КОНТРОЛИШЕ У СКЛАДУ СА 
ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА НА КОЈЕ СЕ ТИ ПРОПИСИ 
ПОЗИВАЈУ (ЧЛАН 40. СТАВ 4); 

16) ГРАДИ ИЛИ ПОСТАВЉА ОБЈЕКТЕ И ДРУГЕ ЗАПРЕКЕ НА 
ПУТЕВИМА, ПРОЛАЗИМА, ПЛАТОИМА И СЛИЧНИМ ПРИЛАЗИМА ОБЈЕКТИМА 
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КОЈИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА ПРОЛАЗ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА ИЛИ 
ЕВАКУАЦИЈУ ЉУДИ И ИМОВИНЕ УГРОЖЕНИХ ПОЖАРОМ (ЧЛАН 41); 

17) НЕ УГРАДИ СИСТЕМЕ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА (ЧЛАН 
42. СТАВ 1); 

18) НЕ УГРАДИ СИСТЕМЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА (ЧЛАН 42. СТАВ 2); 
19) НЕ ИЗРАДИ ПРОЦЕНУ РИЗИКА ИЗ ЧЛАНА 42. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 

42. СТ. 3. И 4); 
20) ИНСТАЛАЦИЈЕ И УРЕЂАЈЕ ИЗ ЧЛАНА 43. ОВОГ ЗАКОНА НЕ 

ОДРЖАВА У ИСПРАВНОМ И ФУНКЦИОНАЛНОМ СТАЊУ (ЧЛАН 43); 
21) НЕ ИЗВРШИ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ ИНСТАЛАЦИЈА И 

УРЕЂАЈА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 44. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 44); 
22) НЕ УТВРДИ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ПЛАНУ 

УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА И НЕ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТ 
МИНИСТАРСТВА (ЧЛАН 47); 

23) СМЕШТА ЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛ НА ПРОСТОРУ СУПРОТНО 
ЧЛАНУ 48. ОВОГ ЗАКОНА; 

24) ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕНИХ РАДОВА НЕ ПРЕДУЗИМА ПОСЕБНЕ МЕРЕ 
ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА (ЧЛАН 49. СТ. 1. И 2); 

25) СПАЉУЈЕ ОСТАТКЕ СТРНИХ УСЕВА, БИЉНИХ ОСТАТАКА И 
СМЕЋА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ (ЧЛАН 50. СТАВ 1); 

26) НЕ ОРГАНИЗУЈЕ ПРОТИВПОЖАРНУ СТРАЖУ (ЧЛАН 51); 
27) НЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНУ ОБУКУ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ПРОПИСАНОМ РОКУ И НЕ ВРШИ ПРАКТИЧНУ 
ПРОВЕРУ ЗНАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРОПИСАНОМ РОКУ (ЧЛАН 53. СТ. 1. И 
6); 

28) ЛИЦА КОЈА РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НЕ 
ПОХАЂАЈУ ПОСЕБНУ ОБУКУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И НЕ 
ПОЛОЖЕ СТРУЧНИ ИСПИТ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ГОДИНУ ДАНА ОД ДАНА 
ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА, ОДНОСНО РАСПОРЕЂИВАЊА НА 
ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ЧЛАН 55. СТАВ 1); 

29) АКО ИНСПЕКТОРУ НЕ ОМОГУЋИ НЕСМЕТАНО ВРШЕЊЕ 
ПОСЛОВА, АКО НЕ СТАВИ НА УВИД ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА И ПРЕДМЕТЕ И 
НЕ ПРУЖИ ДРУГУ ТРАЖЕНУ ПОМОЋ (ЧЛАН 76. СТАВ 2); 

30) АКО НЕ СПРОВЕДЕ НАЛОЖЕНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У 
РОКУ ОДРЕЂЕНОМ РЕШЕЊЕМ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА УПРАВЕ ЗА 
УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ (ЧЛ. 77. И 78); 

31) АКО ПОВРЕДИ РЕШЕЊЕ О ЗАБРАНИ (ЧЛАН 79); 
32) НЕ ОДРЕДИ ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА НАД ГРАЂЕЊЕМ 

ОБЈЕКТА (ЧЛАН 80). 
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 

10.000 до 50.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 

казном од 150.000 до 500.000 динара. 
 За прекршаје из става 1. овог члана правном лицу и предузетнику може 

се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од 
шест месеци до три године. 

 
Прекршаји одговорног лица у државном органу, органу аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе 
Члан 83. 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се одговорно лице 
у надлежном органу ако: 

 1) не донесе санациони план (члан 16. ст. 2. и 3); 
 2) не донесе План заштите од пожара (чл. 20. и 22); 
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2А) НЕ ДОНЕСЕ И НЕ ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ 
ОД ПОЖАРА (ЧЛАН 27. СТАВ 3); 

 3) не обавести Министарство о доношењу просторног и урбанистичког 
плана у року од 60 дана од дана одређеног за разматрање (члан 29. став 2); 

 3) НЕ ПРИБАВИ МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА КОЈЕ САДРЖИ УСЛОВЕ 
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА (ЧЛАН 29. СТАВ 2); 

 4) не прибави сагласност Министарства из члана 36. став 1. овог закона; 
4) ИЗДА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ БЕЗ ПРЕТХОДНО ПРИБАВЉЕНЕ 

САГЛАСНОСТИ О ПОДОБНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ У ПОГЛЕДУ 
СПРОВЕДЕНОСТИ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА (ЧЛАН 36. СТАВ 6); 

5) не организује основну обуку запослених из области заштите од 
пожара у прописаном року и не врши практичну проверу знања запослених у 
прописаном року (члан 53. ст. 1. и 5) (ЧЛАН 53. СТ. 1. И 6). 

 
Прекршаји физичког лица 

Члан 84. 
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај 

физичко лице ако: 
 1) гради или поставља објекте и друге запреке на путевима, пролазима, 

платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз 
ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром (члан 
41); 

 2) ложи отворену ватру у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме 
супротно члану 46. овог закона; 

 3) смешта запаљиви материјал на простору супротно члану 48. Закона; 
 4) за време жетве не предузима посебне мере заштите стрних усева од 

пожара (члан 49. ст. 1. и 2); 
 5) спаљује остатке стрних усева, смеће и биљне остатке на отвореном 

простору (члан 50. став 1); 
6) не организује противпожарну стражу (члан 51); 
7)примети непосредну опасност од избијања пожара или пожар а не 

уклони опасност, односно не угаси пожар или о пожару без одлагања не 
обавести надлежну ватрогасну јединицу или полицијску станицу (члан 71. став 
1); 

8) лажно пријави пожар или другу техничко-технолошку несрећу (члан 
71. став 2), 

8А) НЕ ПРИБАВИ САГЛАСНОСТИ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 33, 34. И 35. ОВОГ 
ЗАКОНА. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 10.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ АКО СПАЉУЈЕ ОСТАТКЕ СТРНИХ УСЕВА, 
СМЕЋЕ И БИЉНЕ ОСТАТКЕ НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ (ЧЛАН 50. СТАВ 1). 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа - Влада  
 Обрађивач - Министарство унутрашњих послова 
 
2. Назив прописа 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара 
Draft law amending the Law on fire protection 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно са одредбама 
Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 

 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 

 
Предлог закона није предмет усклађивања са одредбама Споразума о 
стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране 
(„Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), нити је 
предмет усклађивања са Националним програмом за усвајање правних 
тековина Европске уније. 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

 

а) Навођење примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  
Предлог закона усклађен је са чланом 196. уговора о функционисању 
Европске уније. Овим чланом се регулише сарадња између Уније и држава 
чланица на пољу унапређења делотворности система за спречавање и 
заштиту од природних катастрофа и катастрофа изазваних деловањем 
људи.  
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Према члану 196. став 2. Уговора о функционисању ЕУ унија нема 
надлежност да секундарним изворима права усклађује националне 
прописе у области цивилне заштите. 
 
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и усклађеност са њима 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађеност са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
5. Уколико не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађеност треба констатовати ту чињеницу. У 
овом случају није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
 
Не постоје одговарајући прописи са којима је потребно обезбедити 
усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски 
језик? 
Не 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? 
Не 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 
Не 
 


