НАЦРТ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ЗАПАЉИВИМ И ГОРИВИМ ТЕЧНОСТИМА И ЗАПАЉИВИМ ГАСОВИМА
Члан 1.
У Закону о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени
гласник РС”, број 54/15) у члану 3. став 1. тачка 3) после речи: „Гасна уља“ брише се
запета и речи: „дизел и лака уља за ложење“ и додају речи: „и уља за ложење“, а после
речи: „≤75 ºC“ речи: „могу се класификовати“ замењују се речима „класификују се“.
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„Постројења и објекти за складиштење запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова (нафтоводи, гасоводи, продуктоводи, резервоари, складишта,
претакалишта и други објекти или његови саставни делови а намењени су за
складиштење и претакање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова, објекти у
којима се врши складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова ради
обављања трговине или сопствене употребе, стационарне и плутајуће станице за
снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом, станице за
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила,
мањих привредних и спортских ваздухоплова и други слични објекти) морају се
градити, постављати и опремати на начин којим се не ствара опасност од пожара или
експлозије у складу са прописима.
За складишне резервоаре и претакалишта у саставу постројења, као и за све
објекте из става 1. овог члана морају се прибавити услови за изградњу и безбедно
постављање објеката односно локација за изградњу и безбедно постављање објеката,
које издаје Министарство.
Услове за изградњу и безбедно постављање објеката из става 2. овог члана
издаје, односно локацију за изградњу и безбедно постављање објеката из става 2. овог
члана одобрава:
1) Министарство, ако се ради о објектима за складиштење чија је укупна
запремина запаљивих и горивих течности преко 500 m3, објектима за складиштење чија
је укупна запремина запаљивих гасова преко 500 m3, као и за нафтоводе и
продуктоводе, гасоводе називног радног натпритиска преко 16 bar, гасоводе називног
радног натпритиска до 16 bar уколико прелазе територију две или више општина у
различитој подручној надлежности организационих јединица Министарства;
2) надлежна подручна организациона јединица Министарства ако се ради о
објектима за складиштење чија је укупна запремина запаљивих и горивих течности до
500 m3, објектима за складиштење чија је укупна запремина запаљивих гасова до
500m3, гасоводе који нису наведени у тачки 1) овог члана.“ Оверени ситуациони план јe
саставни део услова из става 2. овог члана који се издају у поступку обједињене
процедуре на основу идејног решења утврђеног посебним прописом у складу са
одредбама закона који уређује изградњу.
Оверени ситуациони план јe саставни део услова из става 2. овог члана који се
издају у поступку обједињене процедуре на основу идејног решења утврђеног
посебним прописом у складу са одредбама закона који уређује изградњу.

За објекте из става 2. овог члана који су предмет озакоњења према посебном
закону који уређује озакоњење, као и за објектe који се у смислу закона којим се
уређује рударство сматрају рударским објектима, одобрење за локацију решењем
издаје орган надлежан за заштиту од пожара у складу са чланом 7. овог закона.
Услови, односно локација из става 2. овог члана не прибављају се за:
1) изградњу прикључка на дистрибутивну мрежу природног гаса за објекат који не
подлеже обавези прибављања сагласности на техничку документацију у складу
са законом који уређује заштиту од пожара;
2) изградњу прикључка на дистрибутивну мрежу природног гаса притиска до 4 bar
за потрошача капацитета до 10 m3/h;
3) изградњу унутрашње гасне инсталације утврђене посебним прописом;
4) држање запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова у складу са овим
законом.“
Локацијски услови који се издају у складу са законом који уређује планирање и
изградњу, не могу се издати без прибављених услова из става 2. овог члана.“.
Члан 3.
У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Прилоге из става 1. тач. 2) и 6) овог члана орган прибавља по службеној
дужности.“
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 4.
У члану 9. 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 5.
Члан 21. мења се и гласи:
„Запослени у правном лицу и код предузетника који обављају послове
претакања, утовара или истовара у превозна средства или из њих, послове допреме и
отпреме помоћу нафтовода, гасовода или продуктовода, послове непосредно везане за
допрему, отпрему и смештај у складишта и друге просторе који укључују било који вид
манипулације са запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (као нпр.
претакање, паковање, производња, коришћење и сл.), морају похађати посебну обуку и
положити стручни испит из области заштите од пожара према закону који уређује
област заштите од пожара и посебном пропису којим је уређен начин полагања тог
испита.“.
Члан 6.
У члану 27. став 3. мења се и гласи:
„Контролисање 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 може
вршити правно лице које има овлашћење Министарства, у складу са прописима којима
се уређује заштита од пожара.“
Члан 7.
Наслов изнад члана 29. мења се и гласи:

„Спровођење надзора“.
У истом члану став 1. мења се и гласи:
„Надзор над применом и спровођењем одредби овог закона и прописа донетих
на основу њега врши Министарство преко полицијских службеника.“
Став 3. брише се.
Члан 8.
У члану 30. став 1. после речи: „вршењу“ брише се реч: „инспекцијског“.
Члан 9.
Наслов изнад члана 31. мења се и гласи:
„Мере надзора“.
У истом члану у ставу 1. после речи: „вршењу“ брише се реч: „инспекцијског“,
а после речи: „надзора“ додају се речи: „поред прописаних мера“.
У тачки 7) после речи: „прети“ брише се реч: „непосредна“.
У ставу 2. речи: „тачка 8)“ замењују се речима: „тач. 7) и 8)“.
Члан 10.
У члану 36. став 1. реч :„50.000“ замењује се речју: „300.000“.
У истом ставу тач. 19), 21), 22), 23),24), 26), 27), 28), 29, 30), 31), 32) и 40) бришу
се.
У тачки 41) речи: „из члана 31. став 1. тачка 8) (члан 31. став 1. тачка 8)“
замењују се речима: „ из члана 31. став 1. тач. 7) и 8) (члан 31. став 1. тач. 7) и 8))“.
У ставу 2. број: „10.000“ замењује се бројем: „150.000“.
У ставу 3. број: „5.000“ замењује се бројем: „20.000“.
У ставу 4. број: „5.000“ замењује се бројем: „10.000“.
Члан 11.
После члана 36. додаје се нови члан 36а који гласи:
„Члан 36а
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1) у објектима и просторијама из члана 20. није поставило ознаке о опасности
од пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у случају
настанка пожара и експлозије (члан 20. став 4);
2) обавља складиштење и промет у објектима, деловима објеката или
просторијама који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова (члан 22. став 1);
3) складишти и обавља промет запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова у количинама већим од одобрених (члан 22. став 2);
4) држи гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу бити
узрок настанка пожара (члан 22. став 3);
5) држи запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове у објектима, деловима
објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет
без испуњених прописаних услова (члан 23. став 1);
6) употребљену амбалажу не чува под условима предвиђеним за држање и
смештај запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 24. став 1);

7) употребљену амбалажу која није очишћена и са које нису уклоњене ознаке о
опасностима користи за држање течности које не спадају у категорију
запаљивих и горивих течности (члан 24. став 2);
8) се у зонама опасности држи и употребљава алат, уређаје, опрему и
инсталације које нису предвиђене за рад у зонама опасности (члан 25. став 1.
тачка 1);
9) у зонама опасности дозволи пушење или коришћење отворене ватре у било
ком облику (члан 25. став 1. тачка 2));
10) се у зонама опасности одлажу запаљиве и друге материје које нису намењене
технолошком процесу (члан 25. став 1. тачка 3));
11) се у зоне опасности приступа возилима која при раду свог погонског уређаја
могу произвести варничење (члан 25. став 1. тачка 4));
12) се у зонама опасности носи одећа и обућа која може довести до
нагомилавања статичког електрицитета и употребу уређаја и опреме који
нису прописно заштићени од статичког електрицитета (члан 25. став 1. тачка
5)).
Новчаном казном у износу од 200.000 динара казниће се за прекршај правно
лице ако не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства из члана 31.
став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 6) (члан 31. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 6).
За прекршаје из става 1. казниће се новчаном казном од 50.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 2. казниће се новчаном казном од 100.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. казниће се предузетник новчаном казном од 80.000
динара.
За прекршај из става 2. казниће се предузетник новчаном казном од 150.000
динара.
Члан 12.
У члану 37. став 1. број: „5.000“ замењује се бројем: „25.000“.
У истом ставу тач. 18), 20), 21), 22), 23),25), 26), 27), 28), 29, 30), 31) и 39) бришу
се.
У члану 37. став 1. тачка 40) речи: „из члана 31. став 1. тачка 8) (члан 31. став 1.
тачка 8))“ замењују се речима: „ из члана 31. став 1. тач. 7) и 8) (члан 31. став 1. тач. 7)
и 8)“.
Члан 13.
После члана 37. додаје се нови члан 37а:
„Члан 37а
Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1) у објектима и просторијама из члана 20. није поставило ознаке о опасности од
пожара и експлозија, упутства за безбедан рад и поступање у случају настанка
пожара и експлозије (члан 20. став 4);
2) обавља складиштење и промет у објектима, деловима објеката или просторијама
који нису намењени за складиштење или промет запаљивих и горивих течности
и запаљивих гасова (члан 22. став 1);
3) складишти и обавља промет запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
у количинама већим од одобрених (члан 22. став 2);

4) држи гориве материје и хемикалије које по својим својствима могу бити узрок
настанка пожара (члан 22. став 3);
5) држи запаљиве и гориве течности и запаљиве гасове у објектима, деловима
објеката или просторијама који нису намењени за складиштење или промет без
испуњених прописаних услова (члан 23. став 1);
6) употребљену амбалажу не чува под условима предвиђеним за држање и смештај
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова (члан 24. став 1);
7) употребљену амбалажу која није очишћена и са које нису уклоњене ознаке о
опасностима користи за држање течности које не спадају у категорију
запаљивих и горивих течности (члан 24. став 2);
8) у зонама опасности држи и употребљава алат, уређаје, опрему и инсталације које
нису предвиђене за рад у зонама опасности (члан 25. став 1. тачка 1);
9) у зонама опасности пуши или користи отворену ватру у било ком облику (члан
25. став 1. тачка 2);
10) у зонама опасности одлаже запаљиве и друге материје које нису намењене
технолошком процесу (члан 25. став 1. тачка 3);
11) у зонама опасности приступи возилом које при раду свог погонског уређаја
може произвести варничење (члан 25. став 1. тачка 4);
12) у зонама опасности носи одећу и обућу која може довести до нагомилавања
статичког електрицитета и употребљава уређаје и опрему који нису прописно
заштићени од статичког електрицитета (члан 25. став 1. тачка 5).“
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1) не поступи у складу са мерама наложеним решењем министарства (члан 31. став
1. тачке 1, 2, 3, 4, 5 и 6.).“.
Члан 14.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

