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НАЦРТ 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА 

 

 

Члан 1. 

У Закону о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09, 20/15 и 

87/18) у члану 4.  став 1. тачка 10) после речи: „простор“ додају се речи „и/или простор 

јавне намене“. 

После тачке 11) додаје се нова тачка 11а) која гласи: 

„11а) Стамбено-пословни односно пословно-стамбени објекат, у смислу овог 

члана, класификује се као стамбени односно пословни објекат у зависности од корисне 

површине простора чија је намена доминантнија;“. 

У тачки 12) после речи: „сличних објеката“ брише се запета и додају речи: 

„одређени прописом о разврставању угоститељских објеката, као и“, после речи: 

„образовни“ додаје се реч: „здравствени“ и после речи: „спортски“ брише се реч: 

„религиозни“ и запета.  

После тачке 12) додаје се нова тачка 12а) која гласи: 

„12а) Површина објекта у смислу овог закона одговара бруто површини 

објекта;“ 

Тачка 14) мења се и гласи: 

„техничка документација јесте скуп пројеката који чине пројекат за извођење и 

главна свеска у смислу закона који уређује изградњу односно рударски пројекат у 

смислу закона којим се уређује рударство, Главни пројекат заштите од пожара, као и 

Анализа зона опасности која се прилаже у складу са посебним законом, усклађени са 

одредбама прописа из области заштите од пожара које дефинишу садржину техничке 

документације;“. 

 

Члан 2. 

 У члану 5. став 1 тачка 4) после речи: „применом“ додају се речи: „и 

спровођењем“. 

 

Члан 3. 

 У члану 17. став 2. после тачке 1)  додаје се нова тачка 1а) која гласи: 

„1а) издавање услова заштите од пожара и експлозија за израду планских 

докумената, издавање услова у погледу мера заштите од пожара и експлозија, давање 

сагласности на техничку документацију и утврђивање подобности објеката за употребу 

у погледу спроведености мера заштите од пожара;“ . 

У члану 17. став 2.  тачка 3) после  речи: „применом“ додају се речи: „и 

спровођењем“.  

                                                                      

Члан 4. 

 У члану 23. став 4. мења се и гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, Министарство одбране врши категоризацију 

објеката за које је надлежно у складу с одредбама овог закона.“. 
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Члан 5. 

 У члану 24. после става 5. додаје се став 6. који гласи: „Програм обуке 

ватрогасаца из става 1. овог члана прописује министар.“ 

 

Члан 6. 

 Наслов изнад члана 26. мења се и гласи: 

„Заштита од пожара у објектима за које је у складу с одредбама овог закона 

надлежно Министарство одбране и Војска Србије“. 

 У члану 26. речи: „посебне намене које користи“ замењују речима: „за које је у 

складу с одредбама овог закона надлежно“ и остатак члана остаје непромењен. 

 

Члан 7. 

           У члану 27. став 1. брише се тачка 5). 

Досадашње тач. 6) и 7) постају тач. 5) и 6). 

          После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 „Након спровођења мера из става 1. тачка 4) овог члана сачињава се нови 

предлог техничких и организационих мера.“. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и  5. 

Досадашњи став 5. који постаје став 6. и мења се и гласи: 

 „На План заштите од пожара и измене и допуне тог плана прибавља се 

сагласност Министарства, осим за објекте из члана 26. овог закона за које сагласност 

даје Министарство одбране“. 

Досадашњи став 6. постаје став 7. 

 

Члан 8. 

              У чл. 28. став 1.мења се и гласи: 

 „Субјекти  у трећој категорији угрожености од пожара и стамбене зграде обавезни су 

да донесу Правила заштите од пожара која обухватају: “ 

У ставу 2. реч: „тачка“, замењује се речима: „тач. 1) и“.  

 

                                                                      Члан 9. 

У  члану  29. додаје се нови став 1. који гласи: 

 „Пре израде планских докумената носилац израде планског документа дужан је 

да у процедури утврђеној законом који уређује изградњу од стране органа државне 

управе надлежног за послове заштите од пожара прибави услове заштите од пожара и 

експлозија за израду планских докумената. “  

 Досадашњи став 1. постаје став 2. 

Досадашњи став 2. брише се. 

 

Члан 10. 

У члану 30. став 3. мења се и гласи: 

„Уколико начин доказивања испуњености захтева заштите од пожара и 

експлозија није дефинисан српским прописима, стандардима и другим актима, тада 

Министарство може прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и 

експлозија и према иностраним прописима и стандардима, као и према признатим 

методама прорачуна и моделима, уколико су они тим прописима предвиђени.“ 

 

Члан 11. 

После члана 30. додају се члан 30а наслов изнад члана 30а који гласи: 

„Услови  у погледу мера заштите од пожара и експлозија 

Члан 30а 
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За објекте из чл. 33. и 34. овог закона морају се прибавити услови у погледу 

мера заштите од пожара и експлозија, које издаје орган државне управе надлежан за 

послове заштите од пожара као ималац јавних овлашћења, у поступку издавања 

локацијских услова у процедури прописаној законом који уређује изградњу, на основу 

идејног решења чија је садржина уређена посебним прописом. 

Локацијски услови који се издају у складу са законом који уређује планирање и 

изградњу, не могу се издати без прибављених  услова из става 1. овог члана. “ 

 

Члан 12. 

У чл. 31.  став 2. тачка 1) мења се и гласи: 

„1) технички извештај (податке о локацији објекта значајне за заштиту од 

пожара, опис намене објекта и технолошког процеса, процену опасности од пожара, 

процену опасности од пожара која потиче од технолошког процеса и материја које се у 

њима користе или складиште, поделу објекта на пожарне секторе, дефинисање 

евакуационих путева, критеријуме за избор грађевинских производа за конструкције 

које треба да буду отпорне према пожару, критеријуме за избор грађевинских 

производа за који постоје посебни захтеви у погледу реакције на пожар, опис 

конструкције, инсталација, опреме и уређаја, опис опреме која представља појединачне 

уређаје, машине, процесне инсталације и друге производе од којих се састоји 

постројење, који могу бити и самостално уграђени у објекат ради технолошког или 

другог процеса којем је објекат намењен, опис инсталација за флуиде који се користе у 

објекту, опис система за дојаву пожара, опис система за гашење пожара, опис система 

за детекцију експлозивних гасова и пара запаљивих течности, опис система за 

одвођење дима и топлоте, опис хидрантске мреже за гашење пожара, опис зона 

опасности на местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша, запаљивих 

гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина и опис инсталација и уређаја 

у овим зонама, критеријуме за избор мобилних уређаја за гашење пожара и опис 

одабраних уређаја и др.),“. 

У тачки 2) после отворене заграде и речи: „прорачун“ додаје се реч 

„специфичног“. 

Тачка 3) мења се и гласи: 

„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 и исказаним захтевима заштите од пожара за 

конструкцију, грађевинске производе, опрему, инсталације и уређаје, диспозицију 

процесне технолошке опреме и опреме која припада инсталацијама за гашење пожара, 

приказима инсталације за заштиту од атмосферских пражњења, шеме система за 

откривање и дојаву пожара, шеме система за детекцију експлозивних гасова и пара 

запаљивих течности, шеме система за гашење пожара, шеме система за одвођење дима 

и топлоте, шеме система за вентилацију и др.).“. 

 

Члан 13. 

У члану 32. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Стручни испит за добијање лиценце из става 1. овог члана полаже се пред 

комисијом Министарства.“.  

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после речи: „добијање“ додају се 

речи: „лиценци и“.  

Досадашњи став 4. постаје став 5.  

После става 5. додају се нови ст.  6, 7, 8. и 9. који гласе: 
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„Списак овлашћених правних лица која обављају послове из става 1. овог члана 

објављује се на интернет страници Министарства. 

Привредно друштво односно друго правно лице које има овлашћење 

Министарства за израду Главног пројекта заштите од пожара решењем именује 

пројектанта који испуњава услове из става 1. овог члана, за израду Главног пројекта 

заштите од пожара. 

Привредно друштво односно друго правно лице и пројектант из става 7. овог 

члана одговорни су за његову усклађеност са законом и техничким прописима, као и 

усклађеност са пројектима за извођење, и својим потписом и печатом потврђују 

усаглашеност свих појединачних делова пројекта. 

Елаборат о заштити од пожара који се у складу са законом који уређује 

изградњу објеката прилаже пројекту за грађевинску дозволу израђује лице са лиценцом 

из става 3. овог члана.“. 

Члан 14. 

Члан 33. мења се и гласи: 

„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 и доградњу објеката са свим припадајућим инсталацијама, 

опремом и уређајима и то: 

1) стамбених, стамбено-пословних, пословно-стамбених и пословних објеката 

површине веће од 2.000 m
2
 или спратности П+4+Пк (ПС) и преко, зграда за трговину 

на велико и мало површине веће од 400 m
2
 или спратности преко П+2, зграда за 

становање заједница, хотела и мотела;“.  

2) ресторана, барова и сличних угоститељских објеката за пружање услуга 

исхране и пића површине веће од 400 m
2 

или спратности преко П+2 и угоститељских 

објеката за пружање услуга исхране и пића у којима се пружају и услуге забаве (диско 

бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл.), који су самостални или са 

припадајућим објектом;  

3) станичних зграда друмског, железничког, ваздушног и воденог саобраћаја за 

боравак путника површине веће од 400 m
2
 или спратности преко П+2, контролних 

торњева и сл.;“. 

4) објеката јавне намене на другом месту непоменутих; 

5) подземних, надземно-подземних и затворених надземних гаража, које су 

самосталне или са припадајућим објектом и спадају у средње и велике гараже у складу 

са посебним прописом; 

6) објеката у чијим се погонима производе, прерађују или складиште запаљиве и 

гориве течности, запаљиви гасови и чврсте запаљиве материје, при чему настају 

експлозивне смеше гасова, пара и прашине; 

7) постројења и објеката за складиштење чија је укупна запремина запаљивих и 

горивих течности до 500 m
3
, као и постројења и објеката за складиштење чија је укупна 

запремина запаљивих гасова до 500 m
3
; 

 8) стационарне и плутајуће станице за снабдевање бродова и техничких пловних 

објеката течним горивом и станице за снабдевање горивом превозних средстава у 

друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова, 

укупне запремине запаљивих и горивих течности до 500 m
3
;  

9) индустријских објеката, занатских радионица површине преко 400 m
2, 

високорегалних складишта, складишних објеката површине преко 1.500 m², као и 

других складишних објеката одређених посебним прописом; 

10) електроенергетских постројења снаге преко 2000 kVА и називног напона до 

110kV;“. 
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11) нафтовода, продуктовода и гасовода који нису обухваћени чланом 34. став 1. 

тачка 1); 

12) објеката за складиштење експлозивних материја „(експлозива за цивилну 

употребу и пиротехничких средстава) утврђених посебним законом у количини“до 

1000 kg; 

13) слободностојеће котларнице снаге преко 300 kW; 

14) 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; 

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

16) стадиона преко 1000 гледалаца, високих објеката одређених посебним 

прописом висине до 75 m; 

17) хидроелектрана и хидроелектрана са припадајућом браном снаге до 10 МW, 

термоелектрана снаге до 10 МW и термоелектрана-топлана електричне снаге до 10 МW 

и других објеката за производњу електричне енергије снаге до 10 MW;  

18) објеката и постројења за припрему воде за пиће и објеката и постројења за 

пречишћавање отпадних вода; 

19) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским 

поступцима одређена посебним прописом; 

20) 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 одређена посебним прописом; 

21) терминала за претовар опасног терета без обзира на промену вида 

саобраћаја; 

22) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, 

биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из 

комуналних отпадних вода и др.) појединачне снаге до 10 МW; 

23) телекомуникационих центара преко којих се одвија телекомуникациони 

саобраћај од међународног и републичког значаја. 

Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку 

документацију која садржи 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 ст. 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно власник 

објекта у процедури прописаној законом који уређује изградњу. 

Сагласност из ст. 1. и 2. овог члана за објекте из става 1. овог члана, а који се у 

смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, постројењима 

и уређајима, прибавља инвеститор, односно власник објекта непосредно од органа 

надлежног за послове заштите од пожара. 

Сагласност из ст. 1. и 2. овог члана за објекте из става 1. овог члана, а који су 

предмет озакоњења према посебном закону који уређује озакоњење, прибавља 

инвеститор, односно власник објекта непосредно од органа надлежног за послове 

заштите од пожара. 

Сагласност из ст. 1. и 2. овог члана за објекте чији је власник, односно корисник 

Министарство одбране и Војска Србије, објекте у којима се обавља производња и 

складиштење за војне потребе, објекте који се у смислу закона којим се уређује 

одбрана сматрају војним постројењима и војним складиштима, објекте који су 

намењени за производњу наоружања и војне опреме у смислу закона којим се уређује 

област  производње наоружања и војне опреме, даје Министарство одбране. 
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Члан 15. 

Члан 34. мења се и гласи: 

„Министарство даје сагласност на техничку документацију у погледу мера 

заштите од пожара, за изградњу, реконструкцију и доградњу објеката са свим 

припадајућим инсталацијама, опремом и уређајима и то: 

1) објеката за прераду и складиштење нафте и гаса, постројења и објеката за 

складиштење чија је укупна запремина запаљивих и горивих течности преко 500 m
3
, 

као и постројења и објеката за складиштење чија је укупна запремина запаљивих 

гасова преко 500 m
3
,
 
нафтовода и продуктовода, гасовода називног радног натпритиска 

преко 16 bar, гасовода називног радног натпритиска до 16 bar уколико прелазе 

територију две или више општина у различитој подручној надлежности 

организационих јединица Министарства;  

 2) стационарне и плутајуће станице за снабдевање бродова и техничких 

пловних објеката течним горивом и станице за снабдевање горивом превозних 

средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова, укупне запремине запаљивих и горивих течности преко 500 m
3
; 

3) високих објеката одређених посебним прописом висине преко 75 m; 

4) 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 других објеката за производњу електричне енергије снаге 10 и више 

MW и далековода називног напона 110 и више кV и електроенергетских постројења 

називног напона  110  и више кV; 

5) аеродрома за јавни ваздушни саобраћај; 

6) железничких тунела дужине преко 1000 m и подземних метроа; 

7) друмских  тунела дужине преко 400 m;“ 

8) објеката за производњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, 

биогас, соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из 

комуналних отпадних вода и др.) појединачне снаге 10 и више МW; 

9) нуклеарних објеката и других објеката који служе за производњу нуклеарног 

горива, радиоизотопа за научно-истраживачке сврхе; 

10) објеката за складиштење експлозивних материја (експлозива за цивилну 

употребу и пиротехничких средстава) утврђених  посебним законом у количини преко 

1000 kg; 

11) објеката за производњу експлозивних материја (експлозива за цивилну 

употребу и пиротехничких средстава) утврђених  посебним законом. 

Одредба става 1. овог члана односи се и на давање сагласности на техничку 

документацију која садржи 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 ст. 1. и 2. овог члана прибавља инвеститор, односно власник 

објекта у процедури прописаној законом који уређује изградњу.  

 Сагласност из става 1. и 2. овог члана за објекте из става 1. овог члана, а који се 

у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, 

постројењима и уређајима, прибавља инвеститор, односно власник објекта непосредно 

од органа надлежног за послове заштите од пожара. 

Сагласност из става 1. и 2. овог члана за објекте из става 1. овог члана, а који су 

предмет озакоњења према посебном закону који уређује озакоњење, прибавља 

инвеститор, односно власник објекта непосредно од органа надлежног за послове 

заштите од пожара. 

Сагласност из ст. 1. и 2. овог члана за објекте чији је власник, односно корисник 

Министарство одбране и Војска Србије, објекте у којима се обавља производња и 
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складиштење за војне потребе,  објекте који се у смислу закона којим се уређује 

одбрана сматрају војним постројењима и војним складиштима,  објекте који су 

намењени за производњу наоружања и војне опреме у смислу закона којим се уређује 

област  производње наоружања и војне опреме, даје Министарство одбране. 

Сагласност из ст. 1. и 2. овог члана за објекте у којима се поред производње и 

складиштења експлозивних материја (експлозива за цивилну употребу и 

пиротехничких средстава) утврђених посебним законом врши и производња 

наоружања и војне опреме, даје Министарство одбране.“ 

 

Члан 16. 

 У члану 35. речи: „економско-техничку“замењују се речима: „техничко-

технолошку“. 

 

Члан 17. 

 Члан 36. мења се и гласи: 

 „Када је предмет техничког прегледа у смислу закона којим се уређује изградња 

објекат из члана 34. овог закона, члан комисије за технички преглед који утврђује 

подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара 

предвиђених у техничкој документацији је лице са лиценцом запослено у органу 

државне управе надлежном за послове заштите од пожара овлашћено за доношење 

решења у делокругу рада. За потребе овог лица техничке послове обављају стручне 

особе запослене у органу државне управе надлежном за послове заштите од пожара.  

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на поједине објекте из члана 33. и 

то: 

  1) стамбене, стамбено-пословне, пословно-стамбене, пословне и друге објекте 

који припадају категорији високих објеката одређених посебним прописом висине до 

75 m;“ 

2) зграде за становање заједница површине веће од 400 m
2
 или спратности преко 

П+2 и зграде дечијих вртића површине преко 150 m
2
;    

3) станичне зграде друмског, железничког, ваздушног и воденог саобраћаја за 

боравак путника површине веће од 400 m
2
 или спратности преко П+2, контролне 

торњеве и сл; 

4) ресторане, барове и сличне угоститељске објекте за пружање услуга исхране 

и пића који су самостални или са припадајућим објектом, хотеле, мотеле и зграде за 

трговину на велико и мало, површине преко 2.000 m
2
; 

5) угоститељске објекте за пружање услуга исхране и пића у којима се пружају и 

услуге забаве (диско бар, дансинг бар, диско клуб, кабаре бар и сл.) који су самостални 

или са припадајућим објектом; 

6) друге објекте јавне намене површине преко 500 m²; 

Тач. 5)-10) мењају се и гласе: 

„7) подземне, надземно-подземне и затворене надземне гараже, које су 

самосталне или са припадајућим објектом и спадају у велике гараже у складу са 

посебним прописом; 

8) објекте у чијим се погонима производе, прерађују или складиште запаљиве и 

гориве течности, запаљиви гасови и чврсте запаљиве материје, при чему настају 

експлозивне смеше гасова, пара и прашине; 

9) постројења и објекте за складиштење чија је укупна запремина запаљивих и 

горивих течности до 500 m
3
, као и постројења и објекте за складиштење чија је укупна 

запремина запаљивих гасова до 500 m
3
; 

10) стационарне и плутајуће станице за снабдевање бродова и техничких 

пловних објеката течним горивом и станице за снабдевање горивом превозних 
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средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова, укупне запремине запаљивих и горивих течности до 500 m
3
;  

11) индустријске и складишне објекте површине преко 1.500 m², као и сва 

високорегална складишта и занатске радионице површине преко 400 m
2
; 

 12) електроенергетска постројења снаге преко 10 МVА и називног напона до 

110 kV; 

13) нафтоводе, продуктоводе и гасоводе који нису обухваћени чланом 34. став 1. 

тачка 1) овог закона; 

14) објекте за складиштење експлозивних материја утврђених  посебним 

законом у количини“до 1.000 kg; 

15) слободностојеће котларнице снаге преко 300 kW; 

16) објекте базне и прерађивачке хемијске индустрије, црне и обојене 

металургије, објекте за прераду коже и крзна, објекте за прераду каучука, објекте за 

производњу целулозе и папира, објекте за прераду неметаличних минералних сировина 

и објекте за производњу биодизела; 

17) објекте казнено-поправних установа; 

18) стадиона преко 1000 гледалаца; 

 19) хидроелектране и хидроелектране са припадајућом браном снаге од 5 до 10 

МW, термоелектране снаге од 5 до 10 МW и термоелектране - топлане електричне 

снаге од 5 до 10 МW и других објеката за производњу електричне енергије снаге од 5 

до 10 MW; 

 20) телекомуникационе центре преко којих се одвија телекомуникациони 

саобраћај од међународног и републичког значаја; 

21) постројења за третман неопасног отпада, спаљивањем или хемијским 

поступцима, одређена посебним прописима; 

22) постројења за третман опасног отпада спаљивањем, термичким и/или 

физичким, физичко-хемијским, хемијским поступцима, као и централна складишта 

и/или депонија за одлагање опасног отпада одређена посебним прописима; 

 23) терминале за претовар опасног терета без обзира на промену вида 

саобраћаја; 

24) објекте за призводњу енергије из обновљивих извора енергије (ветар, биогас, 

соларна енергија, геотермална енергија, биомаса, депонијски гас, гас из комуналних 

отпадних вода и др) појединачне снаге до 10 МW. 

Лице из става 1. овог члана утврђује подобност објекта за употребу у погледу 

спроведености мера заштите од пожара решењем из става 1. у року од 30 дана од дана 

достављања захтева од стране инвеститора.  

Када је предмет техничког прегледа објекат који није обухваћен ст. 1. и 2. овог 

члана, члан комисије за технички преглед који утврђује подобност објекта за употребу 

у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој 

документацији је лице које поседује одговарајућу лиценцу према прописима из 

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; 
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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 5. тачка 3) и 4) овог члана издаје правно лице које поседује 

одговарајуће овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за 

гашење пожара и инсталација посебних система из чл. 44 овог закона. 

Доказе из става 5. овог члана, као и изјаве стручног надзора, извођача радова и 

инвеститора да je објекат изграђен према пројектима за извођење, инвеститор доставља 

у поступку вршења техничког прегледа. 

Када су предмет техничког прегледа објекти из члана 33. и 34. овог закона, а 

који се у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским објектима, 

постројењима и уређајима, подобност објеката за употребу у погледу спроведености 

мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији решењем утврђује 

орган државне управе надлежан за заштиту од пожара. 

Када су предмет техничког прегледа објекти из чл. 33. став 6. и чл. 34. став 6. и 

7. подобност објеката за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара 

предвиђених у техничкој документацији решењем утврђује Министарство одбране. 

Употребне дозволе које се издају у складу са законом који уређује планирање и 

изградњу, као и одобрења за изградњу рударских објеката и употребне дозволе које се 

издају у складу са законом који уређује рударство, не могу се издати без прибављене 

сагласности из чл. 33. и 34. овог закона и утврђене подобности за употребу из става 1. 

овог  члана. 

 

Члан 18. 

У члану 37. став 1. мења се и гласи: 

„Технолошки процеси у којима се користе или производе и гориве течности и 

запаљиви гасови или експлозивне материје обављају се у објектима или деловима 

објекта који су одвојени од других производних и складишних објеката и простора 

зидовима отпорним према пожару“. који онемогућавају ширење пожара.“. 

У ставу 2. речи: „течности, гасова“ замењују се речима: „и горивих течности, 

запаљивих гасова“. 

 

              Члан 19. 

 У члану 38. став 1. мења се и гласи: 

„Пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара у 

објектима обавља привредно друштво, односно друго правно лице које је уписано у 

одговарајући регистар за делатност пројектовања и извођења радова, које има 

овлашћење Министарства, задовољава посебне услове у погледу техничке 

опремљености и има запослена лица са лиценцом за пројектовање и извођење 

посебних система и мера заштите од пожара.“ 

У ставу 4. речи „у „Службеном гласнику Републике Србије“ замењују се речима 

„на интернет страници Министарства“. 

После става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе: 

„Привредно друштво односно друго правно лице које има овлашћење 

Министарства за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара 
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решењем именује пројектанта који испуњава услове из става 1. овог члана, за израду 

ових система. 

Привредно друштво односно друго правно лице и пројектант из става 6. овог 

члана одговорни су за његову усклађеност са законом и техничким прописима, као и 

усклађеност са главним пројектом заштите од пожара и пројектима за извођење,  и 

својим потписом и печатом потврђују усаглашеност свих појединачних делова 

пројекта.“ 

Члан 20. 

У члану 40. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„На евакуационим путевима није дозвољено постављање запрека које 

онемогућавају безбедну и сигурну евакуацију људи.“ 

Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5. 

 

Члан 21. 

Наслов изнад члана 42. мења се и гласи: 

„Системи за откривање, јављање и гашење пожара“. 

У истом члану после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Изузетно од става 4. овог члана, није обавезна израда процене ризика за објекте 

за које је посебним прописом утврђена обавеза уградње система за благовремено 

откривање, дојаву и гашење пожара.“.   

 

Члан 22. 

У члану 43. после речи: „дојаву пожара“ и запете, додају се речи: „сигурносне 

расвете,“.  

Члан 23. 

 У члану 44. став 1. реч: „шест“ замењују се речју: „дванаест“. 

После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Списак овлашћених правних лица која обављају послове из става 2. овог члана 

објављује се на интернет страници Министарства.“. 

 

Члан 24. 

Наслов изнад члана 48. мења се и гласи: 

     „Складиштење и држање запаљивих и горивих материја“. 

 Исти члан  мења се и гласи: 

„Запаљиве и гориве материје не смеју се складиштити, држати и одлагати на 

растојању мањем од 6 m од објекта или дела објекта, као и од границе парцеле другог 

власника, ако техничким прописима није другачије одређено.“.  

 

Члан 25. 

У члану 52. став 2. мења се и гласи: 

„Лица која заснивају радни однос или се први пут распоређују у ватрогасним 

јединицама из става 1. тачка 3) овог члана не могу бити старија од 30 година.“ 

Став 3. брише се. 

Члан 26. 

У члану 53. став 3. после речи: „Министарства“ додаје се запета и речи: „ a за 

објекте из члана 26. овог закона по прибављеној сагласности Министарства одбране.“. 

Став 5. мења се и гласи: 

„Провера знања запослених врши се:  

1) у субјектима из члана 24.став 1. овог закона на сваких годину дана, 

2) у субјектима из члана 24. став 2. овог закона на сваке две године.“ 

Став 6. мења се и гласи: 
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„Провера знања запослених који нису обухваћени ставом 6. овог члана врши се 

на сваке три године.“. 

 

Члан 27. 

У члану 55. став 1. мења се и гласи: 

„Послове заштите од пожара могу обављати само лица која су похађала посебну 

обуку из области заштите од пожара (у даљем тексту: посебна обука) и положила 

стручни испит.“. 

Члан 28. 

У члану 73. став 1. мења се и гласи: 

„Надзор над применом и спровођењем одредби овог закона и прописа донетих 

на основу њега врши Министарство.“. 

           Став 2. мења се и гласи: 

„Надзор над субјектима заштите од пожара који су власници односно 

корисници  објеката  из члана 33. став 7. и члана 34. ст. 6. и 7. овог закона, врши 

Министарство одбране.“.  

 

Члан 29. 

Наслов изнад члана 74. брише се.  

Исти члан мења се и гласи: 

„Надзор из члана 73. става 1. овог закона врше полицијски службеници који 

имају високу односно вишу стручну спрему техничког или другог одговарајућег смера 

и положен посебан стручни испит Министарства и испуњавају друге услове прописане 

законом. 

Министар прописује програм и начин полагања посебног стручног испита за 

полицијске службенике из става 1. овог члана.“ . 

 

Члан 30. 

У члану 75. реч: „Инспектори“ замењује се речима: „Полицијски службеници из 

члана 74. став 1.“. 

 

Члан 31. 

Наслов изнад члана 76. мења се и гласи: „Права, дужности и овлашћења 

приликом вршења надзора“. 

Исти члан мења се и гласи: 

„Приликом вршења надзора полицијски службеник из члана 74. став 1. има 

право и дужност да:  

1) уђе у приватни посед на захтев власника односно корисника или у случају 

отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи и имовину већег обима;  

2)  кад утврди повреду прописа из надлежности другог органа, обавести о томе 

надлежни орган.  

Субјекти заштите од пожара дужни су да полицијским службеницима из члана 

74. став 1. омогуће обављање надзора и да им на увид дају тражену документацију и 

тражене информације.“. 

 

Члан 32. 

 Наслов изнад члана 77. брише се. 

Исти члан мења се и гласи: 

„У вршењу надзора полицијски службеник из члана 74. став 1.  је овлашћен да 

наложи: 
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1) уклањање запаљиве или гориве материје из затвореног или отвореног 

простора a које се складиште, држе или одлажу на недозвољеном местима; 

2) уклањање зидних, плафонских и подних облога на евакуационим 

путевима, израђених од грађевинских производа класе реакције на пожар која не 

испуњава прописане захтеве; 

3) уклањање, из објекта или простора, предмета који представљају опасност 

од избијања и/или ширења пожара или онемогућавају бeзбедну и сигурну евакуацију 

лица из угроженог објекта или простора; 

4) уклањање односно измену оних елемената на постројењу, инсталацији 

уређају или опреми, који при употреби могу изазвати пожар;  

5) довођење у исправно стање постројења, инсталације, уређаја или опреме; 

6) реконструкцију објекта у циљу спречавања избијања и/или ширења 

пожара и угрожавања људи и имовине;  

7) обезбеђивање потребних излаза из објекта или његовог дела како би се 

омогућила безбедна и сугурна евакуација лица у случају пожара; 

8) довођење у исправно стање уређаја, опреме и средстава за гашење 

пожара; 

9)  набавку и/или постављање неопходних уређаја, опреме и средстава за 

гашење пожара на одређено место; 

10) извођење инсталација и уређаја наведених у члана 43. Закона; 

11) одржавање свих шумских путева и просека у стању које омогућава 

свакодневни приступ ватрогасним возилима; 

12)  спречавање приступа возилима која при раду свог погонског уређаја 

могу произвести варничење на местима где би то представљало опасност од избијања 

и/или ширења пожара.“. 

  

Члан 33.  

Наслов изнад члана 78. мења се и гласи:  

„Налагање мера“.  

Исти члан мења се и гласи: 

           „Министарство, поред прописаних мера заштите од пожара, може решењем 

наложити предузимање следећих мера: 

            1) забрану употребе објекта ако није утврђена подобност објекта за употребу 

према члану 36. Закона; 

2) забрану вршења одређеног посла у објекту, делу објекта или простору ако 

нису обезбеђени услови за сигурну евакуацију лица; 

3) забрану пушења, употребу отворене ватре или уређаја на местима на којима 

прети опасност од избијања и/или  ширења пожара; 

4) забрану складиштења, држања или одлагања запаљиве или гориве материје на 

недозвољеном месту у  затвореном или отвореном простору; 

5) друге мере које имају за циљ да спрече избијање и/или ширење пожара и 

обезбеде заштиту људи и имовине.“. 

 

Члан 34.  

Члан 79. мења се и гласи: 

„Министарство ће због непосредне опасности од избијања и/или ширења 

пожара решењем забранити:  

1) употребу објекта или његовог дела, постројења, инсталација, уређаја, опреме 

и средстава док се на истим не отклоне недостаци који могу изазвати избијање и/или 

ширење пожара; 
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2) употребу објекта, дела објекта или простора ако нису обезбеђени услови за 

сигурну евакуацију лица; 

3) обављање одређеног посла у објекту, делу објекта или простору; 

4) употребу отворене ватре у затвореном или отвореном простору; 

5) складиштење, држање или одлагање сировина, готових производа или других 

предмета у затвореном или отвореном простору од којих прети опасност од избијања 

и/или ширења пожара;  

6) употребу уређаја, инсталација и средстава док се не предузму мере да се та 

опасност уклони. 

Жалба против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење.“. 

 

Члан 35. 

У члану 80. став 1. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: 

„1) контролу да ли се грађење врши према пројектима за извођење на које је 

прибављена сагласност од органа државне управе надлежног за заштиту од пожара;  

2) контролу и проверу квалитета извођења грађевинских и грађевинско 

занатских радова,  система, инсталација, постројења и опреме и других радова који се 

изводе у току грађења, 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; 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.“. 

У ставу 2. после речи: „става 1. овог члана“ додају се речи: „може да“ и после 

речи: „изградњи“ додају се речи: „зависно од врсте радова“.  

 

Члан 36. 

 У члану 82. став 1. тачка 2) после речи: „пожара“ додају се речи: „односно 

измене и допуне Плана заштите од пожара“, а речи: „(члан 27. ст. 1. и 3)“ замењују се 

речима: „(члан 27. ст. 1, 4. и 5)“. 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4)  не прибави сагласност на План заштите од пожара односно измене и допуне 

Плана (члан 27. став 6);“. 

Тачка 5) брише се. 

 Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) не прибави сагласност у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона; (чл. 33, 34. и 

35.);“. 

Тачка 9) мења се и гласи: 

„9) не прибави доказ подобности објекта за употребу у погледу спроведености 

мера заштите од пожара у складу са чланом 36. овог закона; (чл. 36.);“.  

У тачки 12) речи: „(члан 40. став 2.)“ замењују се речима: „(члан 40. став 3.)“. 

У тачки 13) речи: „(члан 40. став 3.)“ замењују се речима: „(члан 40. став 4.)“. 

 Тачка 14) мења се и гласи: 

„14) не прибави сагласност на програм основне обуке запослених (члан 53. став 

3.);“ 

Тачке 19), 20), 22), 24), 26) и 27) бришу се. 

  У чл. 82. став 1. у тачки 28) речи: „ако инспектору“ замењују се речима: 

„полицијском службенику из чл. 74. став 1.“ 

Тачка 29) мења се и гласи: 

„29) ако не спроведе наложене мере заштите од пожара у року одређеном 

решењем Министарства (члан 77. и члан 78. став 1. тач. 1) и 5))“. 
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Тачка 30) брише се. 

У ставу 2. речи: „10.000 до 50.000“ замењују се речима: „20.000 до 100.000“. 

 

Члан 37.  

После члана 82. додаје се нови члан 82а који гласи: 

 

„ Члан 82а 

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

1) не истакне на видљивом месту план евакуације и упутства за поступање у 

случају пожара (члан 27а и члан 28. став 3.); 

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

2) на евакуационим путевима постави запреке које онемогућавају безбедну и 

сигурну евакуацију људи (члан 40. став 2.) 

3) 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 5.); 

4) инсталације и уређаје из члана 43. овог закона не одржава у исправном и 

функционалном стању (члан 43); 

5) не врши контролисање инсталација и уређаја у складу са 44. овог закона 

(члан 44); 

6) складишти, држи или одлаже запаљиве и гориве материје супротно члану 48. 

овог закона; 

7) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном 

простору (члан 50. став 1.); 

8) 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, 5. и 6.); 

9) лица која раде на пословима заштите од пожара немају положен стручни 

испит (члан 55. став 1); 

Новчаном казном у износу од 200.000 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

1) не спроведе наложене мере заштите од пожара у року одређеном решењем 

Министарства (члан 78. став. 1. тач. 2), 3) и 4)); 

2)  ако прекрши решење о забрани (члан 79). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 динара 

и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из става 2. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 

динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из става 3. овог члана казниће се новчаном казном од 100.000 

динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

40.000 динара. 

За прекршаје из става 2. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

80.000 динара. 

За прекршаје из става 3. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

150.000 динара.“. 

 

Члан 38. 
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У члану 83. став 1. тачка 2а) речи: „(члан 27. ст. 3)“ замењују се речима: „(члан 

27.ст. 5)“. 

 Тачка 3) мења се и гласи: 

3) не прибави од  органа државне управе надлежног за послове заштите од 

пожара услове заштите од пожара и експлозија (члан 29.); 

После тачке 3) додају се нове тач. 3а) и 3б) које гласе: 

„3а) изда локацијске услове супротно одредбама овог закона (члан 30а.); 

 3б) изда одобрење за изградњу, доградњу и реконструкцију рударских објеката, 

постројења и уређаја, а да претходно није прибављена сагласност на техничку 

документацију  од органа државне управе надлежног за послове заштите од пожара 

(чл. 33, 34.  и  35.);“ 

Тачка 4) мења се и гласи: 

„4) изда употребну дозволу односно одобрење за употребу супротно одредбама 

овог закона (члан 36. став 10.);“. 

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

6)“. 

 

Члан 39. 

У члану 84. став 1. речи: „10.000 до 50.000“ замењују се речима: „25.000 до 

100.000“. 

Тачка 3) брише се. 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) не прибави сагласности у складу са чл. 33, 34. и 35. овог закона;“. 

Тачка 8) мења се и гласи: 

„8) не прибави доказ подобности објекта за употребу у погледу спроведености 

мера заштите од пожара у складу са чланом 36. овог закона;“.  

Тачка 8а) брише се. 

Став 2. брише се. 

Члан 40. 

После члана 84. додаје се нови члан 84а који гласи: 

„Члан 84а 

Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 

1) на евакуационим путевима постави запреке које онемогућавају безбедну и 

сигурну евакуацију људи (члан 40. став 2.); 

2) складишти, држи или одлаже запаљиве и гориве материје супротно члану 48. 

овог закона; 

3) спаљује остатке стрних усева, биљних остатака и смећа на отвореном простору 

(члан 50 став 1.).“. 

 

Члан 41. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.  

 


