
д) ста ви у про мет ВМ про из во де без мар ки це на пако -
ва њу (члан 73). 

(2) Нов ча ном казном од 800 КМ до 1.600 КМ за пре кр -
шај из ста ва 1. овог чла на казни ће се и одго вор но лице у
при вред ном дру штву.

(3) Нов ча ном казном од 800 КМ до 1.600 КМ за пре кр -
шај из ста ва 1. овог чла на казни ће се пред у зет ник.

(4) Нов ча ном казном од 500 КМ до 1.000 КМ за пре кр -
шај из ста ва 1. овог чла на казни ће се физич ко лице. 

Члан 90.

За пре кр ша је из чла на 87. ста ва 1. т. б), е), и), ј), к), љ)
и м) и чла на 88. став 1. тач ке с) овог зако на може се изре -
ћи и заштит на мје ра оду зи ма ња пред ме та који је био
намије њен или упо три је бљен за извр ше ње пре кр ша ја.

XI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 91.

(1) Мини стар ће, у року од годи ну дана од дана сту па -
ња на сна гу овог зако на, дони је ти сље де ће про пи се: 

а) Пра вил ник о про и звод њи вете ри нар ско-меди цин -
ских про из во да (члан 6. став 8. и члан 7. став 6),

б) Пра вил ник о садр жа ју, обли ку и начи ну вође ња реги -
ста ра про из во ђа ча вете ри нар ско-меди цин ских про из во да и
вете ри нар ско-меди цин ских сред ста ва, одо бре них вете ри -
нар ско-меди цин ских про из во да и вете ри нар ско-меди цин -
ских сред ста ва, веле про да ја вете ри нар ско-меди цин ских
про из во да и вете ри нар ских апо те ка (члан 7. став 6, члан 35.
став 5, члан 56. став 8, члан 63. став 6. и члан 84. став 7),

в) Пра вил ник о овла шћи ва њу лабо ра то ри ја, поступ ци -
ма и испи ти ва њу вете ри нар ско-меди цин ских про из во да
(члан 13. став 5. и члан 14. став 2),

г) Пра вил ник о обли ку, садр жа ју захтје ва и доку мен та -
ци ји потреб ној за одо бра ва ње за ста вља ње у про мет рефе -
рент них, гене рич ких и иму но ло шких вете ри нар ско-меди -
цин ских про из во да (члан 25. став 4, члан 26. став 6. и члан
27. став 3),

д) Пра вил ник о усло ви ма за про из вод њу хоме о пат ских
вете ри нар ско-меди цин ских про из во да, обли ку, садр жа ју
захтје ва и доку мен та ци ји потреб ној за одо бра ва ње за ста -
вља ње у про мет хоме о пат ских и биљ них вете ри нар ско-
меди цин ских про из во да (члан 32. став 4. и члан 33. став 8),

ђ) Пра вил ник о обли ку, садр жа ју захтје ва и доку мен та -
ци ји потреб ној за доно ше ње новог рје ше ња о одо бре њу за
ста вља ње вете ри нар ско-меди цин ских про из во да у про мет
(члан 43. став 4),

е) Пра вил ник о усло ви ма за раз вр ста ва ње, про пи си ва -
ње и изда ва ње вете ри нар ско-меди цин ских про из во да (члан
52. став 5),

ж) Пра вил ник о усло ви ма које мора ју испу ња ва ти веле -
про да је вете ри нар ско-меди цин ских про из во да и вете ри -
нар ске апо те ке и вође њу еви ден ци је у про ме ту на вели ко и
мало вете ри нар ско-меди цин ских про из во да (члан 56. став
8, члан 57. став 2. и члан 63. став 6),

з) Пра вил ник о начи ну и обим кон тро ле ква ли те та
вете ри нар ско-меди цин ских про из во да и начи ну вође ња
еви ден ци је (члан 66. став 3. и члан 72. став 3),

и) Пра вил ник о систе му фар ма ко ви ги лан се, начи ну
рада одго вор ног лица за фар ма ко ви ги лан су вете ри нар ско-
меди цин ских про из во да и начи ну вође ња еви ден ци је (члан
75. став 3. и члан 76. став 10),

ј) Пра вил ник о начи ну озна ча ва ња вете ри нар ско-меди -
цин ских про из во да, обли ку и садр жа ју упут ства за упо тре -
бу вете ри нар ско-меди цин ских про из во да и сажет ка карак -
те ри сти ка вете ри нар ско-меди цин ских про из во да (члан 78.
став 8),

к) Пра вил ник о начи ну огла ша ва ња и инфор ми са ња о
вете ри нар ско-меди цин ским про из во ди ма (члан 80. став 4.
и члан 82. став 2) и

л) Пра вил ник о садр жа ју захтје ва и доку мен та ци ји
потреб ној за одо бра ва ње за ста вља ње у про мет вете ри нар -

ско-меди цин ских сред ста ва за упо тре бу у вете ри нар ству
(члан 84. став 7).

Члан 92.

До доно ше ња под за кон ских ака та из чла на 91. ста ва 1.
овог зако на при мје њи ва ће се про пи си који су важи ли до
дана сту па ња на сна гу овог зако на, ако нису у супрот но сти
са одред ба ма овог зако на.

Члан 93.

(1) Поступ ци за доно ше ње рје ше ња о одо бре њу за ста -
вља ње ВМ про из во да у про мет, про из вод ња ВМ про из во -
да, про мет на вели ко и мало запо че ти при је сту па ња на
сна гу овог зако на довр ши ће се у скла ду са одред ба ма Зако -
на о вете ри нар ским лије ко ви ма и вете ри нар ско-меди цин -
ским про из во ди ма (“Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 37/02 и 71/09).

(2) Рје ше ње о одо бре њу за про из вод њу и ста вља ње у
про мет ВМ про из во да доне се них на осно ву зако на из ста -
ва 1. овог чла на оста ју на сна зи до про те ка рока на који су
доне се ни.

Члан 94.

При вред на дру штва која про из во де и ста вља ју у про -
мет ВМ про из во де оба ве зна су ускла ди ти сво је посло ва ње
са одред ба ма овог зако на у року од шест мје се ци од дана
њего вог сту па ња на сна гу, осим одре да ба чл. 75. и 76. овог
зако на са који ма су оба ве зни ускла ди ти сво је посло ва ње у
року од годи ну дана од дана њего вог сту па ња на сна гу.

Члан 95.

Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи Закон
о вете ри нар ским лије ко ви ма и вете ри нар ско-меди цин ским
про из во ди ма (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
37/02 и 71/09).

Члан 96.

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1057/12 Пред сјед ник
10. јула 2012. годи не Народ не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

Проглашавам Закон о заштити од пожара, који је
Народна скупштина Републике Српске усвојила на Дваде-
сетој сједници, одржаној 10. јула 2012. године, а Вијеће
народа 18. јула 2012. године констатовало да усвојеним
Законом о заштити од пожара није угрожен витални наци-
онални интерес ни једног конститутивног народа у Репу-
блици Српској.

Број: 01-020-2392/12 Предсједник
19. јула 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З A КО Н

O ЗAШТИТИ ОД ПОЖAРA

I - ОСНОВ НЕ ОДРEДБE

Члан 1.

Овим зако ном про пи су је се систем зашти те од пожа ра,
пра ва и оба ве зе при вред них дру шта ва и дру гих прав них
лица, репу блич ких орга на упра ве и дру гих орга на,
jeдиница локал не само у пра ве, пред у зет ни ка и дру гих
физич ких лица као субје ка та зашти те од пожа ра (у даљем
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тек сту: субјек ти зашти те од пожа ра), мје ре зашти те од
пожа ра, пла ни ра ње и орга ни зо ва ње зашти те од пожа ра,
орга ни за ци ја ватро га сне слу жбе, гаше ње пожа ра, над зор
над спро во ђе њем мје ра зашти те од пожа ра и финан си ра ње
зашти те од пожа ра.

Члан 2.

(1) Зашти та од пожа ра обу хва та скуп мје ра и рад њи
управ не, орга ни за ци о не, мате ри јал но-тех нич ке, обра зов не
и про па ганд не при ро де, које се пред у зи ма ју ради спре ча ва -
ња изби ја ња и шире ња пожа ра, њего вог откри ва ња и гаше -
ња, те спа са ва ња људи, имо ви не и живот не сре ди не угро -
же них пожа ром. 

(2) Зашти та од пожа ра орга ни зу је се и спро во ди у свим
мје сти ма и на свим објек ти ма који су изло же ни опа сно сти -
ма од изби ја ња и шире ња пожа ра.

Члан 3.

Зашти та од пожа ра је дје лат ност од посеб ног инте ре са
за Репу бли ку Срп ску.

Члан 4.

Изра зи упо три је бље ни у овом зако ну има ју сље де ћа
зна че ња:

а) пожар - про цес некон тро ли са ног саго ри је ва ња гори -
ве мате ри је којим се угро жа ва ју живот и здра вље људи,
мате ри јал на добра и живот на сре ди на, а који је карак те ри -
сти чан по исто вре ме ном отпу шта њу топло те, дима, ток -
сич них гасо ва и пла ме на,

б) пожар ни сек тор - гра ни ца шире ња пожа ра која се
одре ђу је на осно ву ана ли зе пожар ног опте ре ће ња, начи на
шире ња пожа ра, пожар ног ризи ка и мате ри јал не ври јед но -
сти објек та у којем се одре ђу је,

в) димо вод - уну тра шњи дио дим ња ка кроз који се
одво ди дим, 

г) тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца је врста про фе си -
о нал не ватро га сне једи ни це која се осни ва на под руч ју
општи не или гра да,

д) пред у зет на ватро га сна једи ни ца је врста про фе си о -
нал не ватро га сне једи ни це која се осни ва у при вред ним
дру штви ма и дру гим прав ним лици ма и

ђ) добро вољ на ватро га сна једи ни ца је врста ватро га сне
једи ни це која се фор ми ра у једи ни ца ма локал не само у пра -
ве, ватро га сним дру штви ма, при вред ним дру штви ма, дру -
гим прав ним лици ма, репу блич ким орга ни ма упра ве или
дру гим орга ни ма.

II - ПРА ВА И ОБА ВЕ ЗЕ СУБЈЕ КА ТА ЗАШТИ ТЕ ОД
ПОЖА РА

Члан 5.

Вла да Репу бли ке Срп ске (у даљем тек сту: Вла да) на
при је длог Мини стар ства уну тра шњих посло ва (у даљем
тек сту: Мини стар ство) доно си годи шњи про грам актив но -
сти спро во ђе ња посеб них мје ра зашти те од пожа ра од
инте ре са за Репу бли ку Срп ску.

Члан 6.

(1) Субјек ти зашти те од пожа ра дужни су да у спро во -
ђе њу мје ра зашти те од пожа ра посту па ју у скла ду са овим
зако ном, пла но ви ма зашти те од пожа ра и општим акти ма
субје ка та зашти те од пожа ра.

(2) У извр ша ва њу оба ве за из ста ва 1. овог чла на оства -
ру је се сарад ња са овла шће ним при вред ним дру штви ма и
дру гим прав ним лици ма из чла на 23. овог зако на и при -
вред ним дру штви ма и прав ним лици ма која су струч но
оспо со бље на и реги стро ва на за врше ње дје лат но сти
зашти те од пожа ра.

(3) Дирек тор при вред ног дру штва или дру гог прав ног
лица, одно сно руко во ди лац који руко во ди репу блич ким
орга ном упра ве или дру гим орга ном, руко вод ни рад ни ци у
при вред ном дру штву и прав ном лицу, одно сно рад ни ци са
посеб ним овла шће њи ма у репу блич ком орга ну упра ве,
сва ки у свом дје ло кру гу одго вор ни су за орга ни зо ва ње и
спро во ђе ње зашти те од пожа ра, посеб но за при мје ну про -

пи са них и нало же них мје ра, одр жа ва ње у исправ ном ста -
њу и намјен ску упо тре бу опре ме и сред ста ва за гаше ње
пожа ра, као и за упо зна ва ње рад ни ка са опа сно сти ма од
пожа ра у вези са њихо вим посло ви ма и зада ци ма. 

(4) Сва ки гра ђа нин који при ми је ти пожар или непо -
сред ну опа сност од пожа ра дужан је да га уга си или откло -
ни непо сред ну опа сност од пожа ра, ако то може учи ни ти
без опа сно сти за себе или дру гог.

Члан 7.

За орга ни зо ва ње и оства ри ва ње зашти те од пожа ра, у
скла ду са овим зако ном, дру гим про пи си ма и општим
акти ма, одго вор ни су: 

а) у при вред ним дру штви ма и дру гим прав ним лици ма
- дирек тор,

б) у поли тич ким стран ка ма и удру же њи ма гра ђа на -
извр шни орга ни и 

в) у репу блич ким орга ни ма упра ве и дру гим орга ни ма
- руко во ди о ци који руко во де тим орга ни ма.

Члан 8.

(1) Ради утвр ђи ва ња одго ва ра ју ће орга ни за ци је и пред -
у зи ма ња дру гих мје ра потреб них за успје шно функ ци о ни -
са ње и спро во ђе ње мје ра зашти те од пожа ра, субјек ти
зашти те од пожа ра раз вр ста ва ју се у чети ри кате го ри је I, II,
III и IV сте пе на ризи ка угро же но сти од пожа ра, а зави сно
од тех но ло шког про це са, врсте мате ри ја ла који про из во де,
пре ра ђу ју или ускла ди шта ва ју, врсте мате ри ја ла упо три је -
бље ног за изград њу објек та и зна ча ја објек та.

(2) Мини стар уну тра шњих посло ва (у даљем тек сту:
мини стар) доно си рје ше ње којим раз вр ста ва субјек те
зашти те од пожа ра у одго ва ра ју ће кате го ри је сте пе на ризи -
ка угро же но сти од пожа ра, на које се може изја ви ти жал ба
у року од 15 дана од дана при је ма рје ше ња. 

(3) Мини стар доно си про пи се о усло ви ма, осно ви ма и
мје ри ли ма за раз вр ста ва ње при вред них дру шта ва и дру гих
прав них лица, репу блич ких орга на упра ве и дру гих орга на
и пред у зет ни ка, у одго ва ра ју ће кате го ри је сте пе на ризи ка
угро же но сти од пожа ра.

(4) У одре ђе ним слу ча је ви ма, мини стар може одре ди -
ти, због при вред ног, кул тур ног, исто риј ског и дру гог зна ча -
ја дје лат но сти које врше субјек ти зашти те од пожа ра да
они буду раз вр ста ни у кате го ри ју непо сред но вишег сте пе -
на ризи ка угро же но сти од пожа ра.

Члан 9.

(1) При вред на дру штва и дру га прав на лица раз вр ста на
у кате го ри ју I сте пе на ризи ка угро же но сти од пожа ра
дужна су да доне су план зашти те од пожа ра и да има ју вла -
сти ту ватро га сну једи ни цу са одго ва ра ју ћим бро јем рад ни -
ка на орга ни зо ва њу и спро во ђе њу пре вен тив них мје ра
зашти те од пожа ра.

(2) При вред на дру штва и дру га прав на лица раз вр ста на
у кате го ри ју II сте пе на ризи ка угро же но сти од пожа ра оба -
ве зна су да доне су пла но ве зашти те од пожа ра и да има ју
одго ва ра ју ћи број рад ни ка ради врше ња посло ва стал ног
дежур ства, непо сред ног гаше ња пожа ра и спро во ђе ња пре -
вен ти вних мје ра зашти те од пожа ра ради орга ни зо ва ња
слу жбе зашти те од пожа ра.

(3) Субјек ти зашти те од пожа ра, раз вр ста ни у кате го ри -
ју III сте пе на ризи ка угро же но сти од пожа ра оба ве зни су
да има ју нај ма ње јед ног рад ни ка који непо сред но орга ни -
зу је и спро во ди пре вен тив не мје ре зашти те од пожа ра.

(4) Субјек ти зашти те од пожа ра, раз вр ста ни у кате го ри -
ју IV сте пе на ризи ка угро же но сти од пожа ра мора ју да
има ју нај ма ње јед ног рад ни ка заду же ног за орга ни зо ва ње
и спро во ђе ње пре вен тив них мје ра зашти те од пожа ра или
уго вор са овла шће ном уста но вом.

(5) Субјек ти зашти те од пожа ра раз вр ста ни у кате го ри -
је из ст. 1. до 4. овог чла на доно се општи акт о зашти ти од
пожа ра.

Члан 10.

(1) Субјек ти зашти те од пожа ра дужни су да под усло -
ви ма и на начин про пи сан овим зако ном уче ству ју у гаше -
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њу пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа -
ром и да дају на рас по ла га ње сво ја пре во зна, тех нич ка и
дру га сред ства потреб на за гаше ње пожа ра и спа са ва ње
људи и имо ви не угро же них пожа ром.

(2) Субјек ти зашти те од пожа ра дужни су да:

а) оба ви је сте све рад ни ке који су изло же ни опа сно сти
од пожа ра или могу да буду изло же ни опа сно сти од пожа -
ра, о мје ра ма и рад ња ма које се пред у зи ма ју, а одно се се на
зашти ту од пожа ра и

б) дају упут ства да рад ни ци пре ста ну ради ти у слу ча ју
опа сно сти од пожа ра и да се упу те на сигур но мје сто.

(3) У слу ча ју изби ја ња пожа ра, од рад ни ка се не сми је
зах ти је ва ти да наста ве рад у ситу а ци ји у којој посто ји опа -
сност за њихов живот и здра вље.

(4) Субјек ти зашти те од пожа ра дужни су да омо гу ће
рад ни ци ма да пре ду зму мје ре и рад ње у скла ду са сво јим
зна њи ма и рас по ло жи вим тех нич ким сред стви ма ради
избје га ва ња посље ди ца опа сно сти од пожа ра, у слу ча ју
када посто ји озбиљ на опа сност по њихо во здра вље или
здра вље дру гих лица усљед пожа ра, а непо сред ног руко во -
ди о ца није могу ће кон так ти ра ти. 

(5) Због пред у зи ма ња мје ра и рад њи из ста ва 4. овог
чла на рад ни ци не сно се одго вор ност, осим ако су посту па -
ли намјер но или из крај ње непа жње. 

Члан 11.

(1) При вред но дру штво и дру го прав но лице, као и
физич ко лице који изра ђу ју тех нич ку доку мен та ци ју, инве -
сти то ри и изво ђа чи радо ва на објек ти ма дужни су да у
изра ди тех нич ке доку мен та ци је и гра ђе њу при мје њу ју
про пи са не мје ре и нор ма ти ве зашти те од пожа ра.

(2) За гра ђе вин ски мате ри јал, еле мен те, опре му и дру -
ге мате ри ја ле који се угра ђу ју у обје кат, а који су од посеб -
ног зна ча ја за спре ча ва ње настан ка или шире ња пожа ра у
том објек ту, мора ју се обез би је ди ти дока зи о њихо вој
ватро от пор но сти и пожар ним карак те ри сти ка ма.

(3) За финал ну обра ду водо рав них и вер ти кал них повр -
ши на изла за и изла зних путе ва у објек ти ма сми ју се угра ђи -
ва ти само мате ри ја ли одре ђе них пожар них карак те ри сти ка.

(4) За угра ђе ни мате ри јал из ста ва 2. овог чла на изво -
ђач радо ва дужан је да при ба ви дока зе о њихо вој ватро -
отпор но сти и пожар ним карак те ри сти ка ма и да их на увид
Мини стар ству при је изда ва ња сагла сно сти из чла на 24.
став 1. овог зако на.

Члан 12.

Осим мје ра зашти те од пожа ра про пи са них овим зако -
ном, скуп шти не општи на - гра да, могу у скла ду са потре -
ба ма про пи са ти и дру ге мје ре који ма је циљ спре ча ва ње
изби ја ња и шире ња пожа ра и спа са ва ње људи и имо ви не
угро же них пожа ром, у скла ду са зако ном.

III - ПЛА НИ РА ЊЕ И ОРГА НИ ЗО ВА ЊЕ ЗАШТИ ТЕ 
ОД ПОЖА РА

Члан 13.

(1) Орга ни зо ва ње и спро во ђе ње зашти те од пожа ра
врши се на осно ву овог и дру гих зако на и про пи са доне се -
них на осно ву зако на и општих ака та, као и пла но ва зашти -
те од пожа ра.

(2) У скла ду са зако ном и дру гим про пи си ма, план
зашти те од пожа ра на нивоу општи не доно си скуп шти на
општи не, а скуп шти на гра да доно си план зашти те од
пожа ра на нивоу гра да, одно сно општи на у саста ву гра да.

(3) Пла но ве зашти те од пожа ра доно се при вред на дру -
штва и дру га прав на лица, репу блич ки орга ни упра ве и
дру ги орга ни, у скла ду са овим зако ном, одлу ка ма и пла но -
ви ма зашти те од пожа ра општи не и дру гим про пи си ма.

(4) План зашти те од пожа ра у при вред ним дру штви ма и
дру гим прав ним лици ма доно си одго ва ра ју ћи орган упра -
вља ња, а у репу блич ким орга ни ма упра ве и орга ни ма
општи не, одно сно гра да, руко во ди лац који руко во ди тим
орга ном.

(5) Репу блич ки орга ни упра ве, град и општи на, у скла -
ду са сво јим пра ви ма и дужно сти ма, утвр ђе ним зако ном,
бри ну се о успје шном функ ци о ни са њу зашти те од пожа ра
и спро во ђе њу про пи са них мје ра од при вред них дру шта ва
и дру гих прав них лица, репу блич ких орга на упра ве и дру -
гих орга на, пред у зет ни ка и дру гих физич ких лица и врше
дру ге зако ном одре ђе не посло ве у вези са спро во ђе њем и
уна пре ђи ва њем зашти те од пожа ра.

Члан 14.

(1) У пла но ви ма зашти те од пожа ра утвр ђу ју се: 

а) про цје на угро же но сти од пожа ра,

б) орга ни за ци ја зашти те од пожа ра, 

в) начин упо тре бе ватро га сних једи ни ца, 

г) систем оба вје шта ва ња, 

д) посту пак у слу ча ју пожа ра,

ђ) тех нич ка опре ма и сред ства за гаше ње пожа ра, 

е) начин снаб ди је ва ња водом,

ж) путе ви, про ла зи и при ла зи, 

з) сарад ња са дру гим ватро га сним једи ни ца ма, једи ни ца -
ма и фор ма ци ја ма Ору жа них сна га Босне и Хер це го ви не и 

и) дру ге мје ре потреб не за успје шно функ ци о ни са ње и
уна пре ђи ва ње зашти те од пожа ра и спро во ђе ње над зо ра
над извр ша ва њем мје ра зашти те од пожа ра.

(2) Мето до ло ги ју за изра ду пла но ва зашти те од пожа ра
у скла ду са одред ба ма ста ва 1. овог чла на утвр ђу је мини -
стар.

IV - MJE PE ЗАШТИ ТЕ ОД ПОЖА РА

Члан 15.

Мје ре зашти те од пожа ра у сми слу овог зако на су:

а) избор лока ци је и дис по зи ци је обје ка та, као и избор
мате ри ја ла, уре ђа ја, инста ла ци ја и кон струк ци ја којим се
спре ча ва пожар или могућ ност изби ја ња и шире ња пожа ра
сво ди на нај ма њу мје ру,

б) изград ња при ла зних путе ва и про ла за,

в) обез бје ђе ње потреб них коли чи на воде и дру гих
сред ста ва за гаше ње пожа ра,

г) избор и одр жа ва ње тех но ло шких про це са и уре ђа ја
који ма се обез бје ђу је сигур ност про тив пожа ра,

д) забра на упо тре бе отво ре не ватре и дру гих изво ра
паље ња у објек ти ма и про сто ри ја ма у који ма би због тога
могло доћи до пожа ра,

ђ) начин спа са ва ња људи и имо ви не,

е) поста вља ње уре ђа ја за јавља ње, гаше ње пожа ра и
спре ча ва ње њего вог шире ња, уре ђа ја за мје ре ње кон цен -
тра ци је екс пло зив них смје са (гасо ви, паре и пра ши на) и
дру гих уре ђа ја за кон тро лу без бјед ног одви ја ња тех но ло -
шког про це са,

ж) одр жа ва ње и кон тро ла исправ но сти уре ђа ја и инста -
ла ци ја чија неис прав ност може ути ца ти на наста нак и
шире ње пожа ра и

з) орга ни зо ва ње слу жбе осма тра ња и обез бје ђе ње
опре ме и сред ста ва за гаше ње шум ских пожа ра.

Члан 16.

(1) Про стор ним, урба ни стич ким, регу ла ци о ним пла -
ном и урба ни стич ким про јек том у одно су на мје ре зашти -
те од пожа ра утвр ђу ју се:

а) систем обје ка та водо снаб ди је ва ња, раз вој при мар не
и секун дар не мре же са одго ва ра ју ћим капа ци те ти ма за
потре бе зашти те од пожа ра,

б) уда ље ност изме ђу зона пред ви ђе них за инду стриј ске
објек те, скла ди шта запа љи вих теч но сти, гасо ва и екс пло -
зив них мате ри ја,

в) уда ље ност изме ђу обје ка та раз ли чи те намје не уну -
тар инду стриј ске зоне и

г) шири на путе ва који омо гу ћа ва ју при ступ ватро га -
сним вози ли ма до сва ког објек та и њихо во мане ври са ње за
ври је ме гаше ња пожа ра.
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(2) За про стор не, урба ни стич ке и регу ла ци о не пла но ве,
урба ни стич ки про је кат, као и за њихо ве измје не или допу не,
при је доно ше ња, потреб но је при ба ви ти мишље ње Мини -
стар ства у погле ду пла ни ра них мје ра зашти те од пожа ра.

(3) Мини стар доно си про пис о тех нич ким нор ма ти ви -
ма за при ступ не путе ве, окрет ни це и уре ђе не пла тое за
ватро га сна вози ла у бли зи ни објеката код којих је пове ћан
ризик од пожа ра. 

Члан 17.

(1) Гра ђе вин ски објек ти гра де се на мје сту и на начин
да се тиме не ства ра опа сност од пожа ра за дру ге објек те.

(2) На посто је ћим објек ти ма не могу се изво ди ти радо -
ви који би могли дове сти до сма ње ња без бјед но сти од
пожа ра на објек ту или на сусјед ним објек ти ма.

(3) Изво ђач радо ва на објек ти ма из ст. 1. и 2. овог чла -
на дужан је да писа но одре ди и пре ду зме потреб не мје ре за
спре ча ва ње изби ја ња и шире ња пожа ра и обез би је ди
потреб на сред ства и опре му за гаше ње пожа ра.

Члан 18.

(1) У тех нич кој доку мен та ци ји за стам бе не објек те са
чети ри и више над зем них ета жа, објек ти ма нами је ње ним
за јав ну упо тре бу у који ма се оку пља или бора ви, одно сно
ради већи број лица (бол ни це, хоте ли, пан си о ни, уго сти -
тељ ски објек ти, спорт ске и дру ге дво ра не, роб не куће,
тржни цен три, шко ле, жеље знич ке и ауто бу ске ста ни це,
аеро дро ми и дру ги слич ни објек ти) и у инду стриј ским
објек ти ма, одре ђу ју се пожар ни сек то ри.

(2) Спро во ђе ње одго ва ра ју ћих мје ра зашти те од пожа -
ра у објек ти ма из ста ва 1. овог чла на зави си од намје не,
издво је но сти и виси не обје ка та, чија се кла си фи ка ци ја,
сте пен отпор но сти пре ма пожа ру и без бјед ност ева ку а ци је
одре ђу је про пи сом о тех нич ким нор ма ти ви ма зашти те од
пожа ра који доно си мини стар. 

Члан 19.

(1) Из пожар них сек то ра у обје кти ма из чла на 18. овог
зако на мора бити омо гу ће на без бјед на ева ку а ци ја у слу ча ју
пожа ра, а путе ви ева ку а ци је мора ју има ти довољ ну про пу -
сност и бити на сигу ран начин зашти ће ни од ватре и дима.

(2) Пожар ни сек то ри одре ђу ју се на осно ву стан дар да и
ана ли зе пожар ног опте ре ће ња, начи на шире ња пожа ра,
пожар ног ризи ка и мате ри јал не ври јед но сти објек та или
њего вог дије ла.

Члан 20.

(1) Одо бре ње за гра ђе ње обје ка та неће се изда ти уко ли -
ко се не при ба ви сагла сност Мини стар ства за пред ви ђе не
мје ре и нор ма ти ве зашти те од пожа ра у тех нич кој доку мен -
та ци ји.

(2) Мини стар ство у сје ди шту даје сагла сност за гра ђе ње:

а) обје ка та за пре ра ду наф те, нафт них дери ва та, запа -
љи вих теч но сти и гасо ва,

б) обје ка та за про из вод њу екс пло зив них мате ри ја,

в) инду стриј ских обје ка та у који ма се на јед ном лока ли -
те ту у више обје ка та оба вља једин ствен тех но ло шки про -
цес,

г) обје ка та за про из вод њу елек трич не енер ги је,

д) обје ка та за про из вод њу енер ги је из обно вље них
изво ра енер ги је (вје тар, био гас, солар на енер ги ја, гео тер -
мал на енер ги ја, депо ниј ски гас, гас из кому нал них отпад -
них вода), као и елек тра на са ком би но ва ном про из вод њом,

ђ) висо ких бра на и аку му ла ци ја напу ње них водом,
јало ви ном или пепе лом за које је про пи са но тех нич ко
осма тра ње,

е) тран сфор ма тор ских постро је ња сна ге изнад 20 МVA,

ж) туне ла дужих од 1000 m,

з) међу на род них и маги страл них про дук то во да, гасо во -
да и наф то во да за тран спорт, гасо во да назив ног рад ног
нат при ти ска више од 16 бара, уко ли ко пре ла зе нај ма ње
дви је општи не, маги страл них и реги о нал них топло да ле ко -
во да, обје ка та за про из вод њу био ди зе ла,

и) ста ди о на за 10.000 и више гле да ла ца, обје ка та кон -
струк тив ног распо на 50 m и више, обје ка та виси не 50 m и
више, сило са капа ци те та више од 10.000 m³,

ј) постро је ња за трет ман опа сног отпа да, спа љи ва њем
или хемиј ским поступ ци ма, капа ци те та више од 70 t днев но,

к) постро је ња за трет ман нео па сног отпа да спа љи ва -
њем, тер мич ким и/или физич ким, физич ко-хемиј ским,
хемиј ским поступ ци ма, као и цен трал них скла ди шта и/или
депо ни ја за одла га ње опа сног отпа да,

л) реги о нал них депо ни ја, одно сно депо ни ја за одла га -
ње нео па сног отпа да за под руч је наста ње но са више од
200.000 ста нов ни ка,

љ) аеро дро ма за међу на род ни авио-сао бра ћај,

м) при ста ни шта, лука, мари на и при ста на (пон то на),

н) јав не жеље знич ке инфра струк ту ре са при кључ ци ма,

њ) теле ко му ни ка ци о них обје ка та, одно сно мре жа,
систе ма или сред ста ва који су међу на род ног и маги страл -
ног зна ча ја и теле ко му ни ка ци о них обје ка та који се гра де
на тери то ри ји дви ју или више општи на, закључ но са глав -
ним капа ци те ти ма,

о) дале ко во да који се гра де на тери то ри ји дви ју или
више општи на и

п) дру гих обје ка та од посеб ног зна ча ја за Репу бли ку. 

(3) Над ле жни цен тар јав не без бјед но сти Мини стар ства
(у даљем тек сту: Цен тар) даје сагла сност за гра ђе ње: 

а) обје ка та и про сто ра нами је ње них за оба вља ње
послов них дје лат но сти,

б) наф то во да, про дук то во да и гасо во да,

в) тран сфор ма тор ских постро је ња сна ге до 20 MVA,

г) дале ко во да који се гра де на тери то ри ји општи не,

д) скла ди шних обје ка та,

ђ) инду стриј ских обје ка та у који ма се на јед ном лока -
ли те ту у јед ном објек ту оба вља једин ствен тех но ло шки
про цес,

е) туне ла дужи не од 200 m до 1000 m,

ж) обје ка та који су нами је ње ни за јав ну упо тре бу у
који ма се оку пља или бора ви, одно сно ради већи број лица
(бол ни це, хоте ли, пан си о ни, уго сти тељ ски објек ти, спорт -
ске и дру ге дво ра не, роб не куће, тржни цен три, шко ле,
жеље знич ке и ауто бу ске ста ни це, аеро дро ми и дру ги слич -
ни објек ти), 

з) обје ка та здрав стве них уста но ва, ста ци о на ра и домо -
ва за смје штај лица са посеб ним потре ба ма и обје ка та
казне но-поправ них уста но ва, 

и) обје ка та бло ков ског типа и висо ких обје ка та, 

ј) ауто-путе ва и брзих путе ва, пут них обје ка та и сао бра -
ћај них при кљу ча ка на ове путе ве и гра нич них пре ла за и

к) над зем них и под зем них гара жа за ауто мо би ле.

(4) За инди ви ду ал ну стам бе ну изград њу и објек те који
се повре ме но кори сте за бора вак и одмор није потреб на
сагла сност из ста ва 3. овог чла на.

(5) Сагла сност на пред ви ђе не нор ма ти ве зашти те од
пожа ра у тех нич кој доку мен та ци ји за гра ђе ње мага ци на за
смје штај екс пло зив них мате ри ја као и обје ка та за ускла ди -
шта ва ње и трго вин ски про мет запа љи вих теч но сти, запа љи -
вих гасо ва и гаса у боца ма изда је Мини стар ство у сје ди шту,
одно сно над ле жни Цен тар у скла ду са чл. 49. и 62. Зако на о
про ме ту екс пло зив них мате ри ја и запа љи вих теч но сти и
гасо ва (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 78/11). 

(6) Мини стар доно си про пис о тех нич ким нор ма ти ви -
ма за зашти ту елек тро е нер гет ских постро је ња и уре ђа ја од
пожа ра.

Члан 21.

(1) При вред на дру штва и дру га прав на лица која изра ђу -
ју тех нич ку доку мен та ци ју за гра ђе ње обје ка та дужна су да:

а) при изра ди тех нич ке доку мен та ци је угра де све про -
пи са не мје ре зашти те од пожа ра у скла ду са тех но ло шким
про јект ним задат ком,
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б) уз тех нич ку доку мен та ци ју изра де при лог зашти те од
пожа ра са назна ком свих опа сно сти које се могу поја ви ти
при кори шће њу објек та и мје ра које су пред ви ђе не у тех нич -
кој доку мен та ци ји да би се ове опа сно сти откло ни ле и

в) наве ду све про пи се који су кори шће ни при изра ди
тех нич ке доку мен та ци је.

(2) При лог из ста ва 1. тач ка б) овог чла на изра ђу је се за
сва ки обје кат или дио објек та или инста ла ци је које су
пред мет про јек то ва ња и садр жи изја ву са пот пи сом одго -
вор ног про јек тан та који руко во ди изра дом тех нич ке доку -
мен та ци је у цје ли ни за изво ђе ње обје ка та или постро је ња
и про јек тан та за зашти ту од пожа ра.

(3) Про јек тан ти из ста ва 2. овог чла на дужни су да уз
про је кат при ло же испра ву којом дока зу ју да је про јек то ва -
ње објек та, одно сно тех нич ко-тех но ло шког про це са извр -
ше но у скла ду са зако ном и про пи си ма доне се ним на осно -
ву зако на.

(4) Про јек тант за зашти ту од пожа ра из ста ва 2. овог
чла на може бити лице које је у стал ном рад ном одно су у
при вред ном дру штву и дру гом прав ном лицу из ста ва 1.
овог чла на и које има висо ку или вишу струч ну спре му или
завр ше не сту ди је првог циклу са са 240 ЕСТЅ бодо ва или
180 ЕСТЅ бодо ва, тех нич ког смје ра и поло жен струч ни
испит за рад на посло ви ма зашти те од пожа ра.

(5) При вред но дру штво и дру го прав но лице које изра ђу -
је тех нич ку доку мен та ци ју, одно сно при лог зашти те од
пожа ра из ста ва 1. тач ка б) овог чла на, а нема запо сле но
лице које испу ња ва усло ве за одго вор ног про јек тан та за
зашти ту од пожа ра, закљу чу је уго вор са при вред ним дру -
штвом или дру гим прав ним лицем реги стро ва ним за изра ду
про јект не доку мен та ци је, које у стал ном рад ном одно су има
запо сле ног одго вор ног про јек тан та за зашти ту од пожа ра. 

Члан 22.

(1) За објек те и радо ве за које је потреб на сагла сност
Мини стар ства у сје ди шту за пред ви ђе не мје ре и нор ма ти -
ве зашти те од пожа ра у тех нич кој доку мен та ци ји, као и за
инду стриј ске објек те и објек те нами је ње не за јав ну упо -
тре бу у који ма се саку пља или бора ви већи број лица, уз
тех нич ку доку мен та ци ју инве сти тор је дужан да при ло жи
и посе бан ела бо рат у коме се на сажет и цје ло вит начин на
осно ву гра фич ких при ло га, про ра чу на и тек сту ал них обја -
шње ња мора ју при ка за ти све мје ре зашти те од пожа ра
пред ви ђе не у тех нич кој доку мен та ци ји, са пред ви ђе ним,
одно сно ода бра ним систе мом зашти те од пожа ра, њего вом
функ ци о нал но сти и ефи ка сно сти.

(2) За објек те из ста ва 1. овог чла на, за које су посеб -
ним про пи сом одре ђе не мје ре зашти те од пожа ра, инве сти -
тор не при ла же посе бан ела бо рат већ уз тех нич ку доку мен -
та ци ју изра ђу је при лог зашти те од пожа ра из чла на 21.
став 1. тач ка б) овог зако на.

Члан 23.

(1) За изра ду ела бо ра та из чла на 22. овог зако на може
се овла сти ти орга ни за ци ја која има кадро ве који има ју
одго ва ра ју ћу висо ку школ ску спре му или завр ше не сту ди -
је првог циклу са са 240 ЕСТЅ бодо ва, нај ма ње три годи не
рад ног иску ства у одго ва ра ју ћој стру ци и поло жен струч ни
испит у тој стру ци, од којих нај ма ње јед но лице мора да
има поло жен струч ни испит за рад на посло ви ма зашти те
од пожа ра.

(2) Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на на захтјев при -
вред ног дру штва или дру гог прав ног лица даје Мини стар -
ство у сје ди шту.

(3) Рје ше њем се уки да дато овла шће ње ако се у орга ни -
за ци ји из ста ва 1. овог чла на про ми је не окол но сти тако да
орга ни за ци ја не испу ња ва про пи са не усло ве или ако се у
поступ ку над зо ра утвр ди да се орга ни за ци ја при ли ком
изра де ела бо ра та не при др жа ва про пи са и дру гих нор ма ти -
ва зашти те од пожа ра.

Члан 24.

(1) Одо бре ње за упо тре бу изгра ђе ног или рекон стру и -
са ног објек та или дије ла објек та који пред ста вља еко ном -

ско-тех нич ку цје ли ну и као такав се може само стал но
кори сти ти даје се након што Мини стар ство да сагла сност
да су у њима спро ве де не мје ре зашти те од пожа ра пред ви -
ђе не у тех нич кој доку мен та ци ји.

(2) Сагла сност из ста ва 1. овог чла на за објек те из чла -
на 20. став 2. овог зако на даје Мини стар ство у сје ди шту, а
за објек те из чла на 20. став 3. овог зако на даје над ле жни
Цен тар.

(3) Одо бре ње за упо тре бу објек та у којем је угра ђе ни
систем за доја ву и гаше ње пожа ра, уре ђа ји за кон трол но и
заштит но дје ло ва ње и уре ђа ји за спре ча ва ње шире ња
пожа ра може се изда ти након што се испи та њихо ва
исправ ност и опти мал но дје ло ва ње у скла ду са про јект ним
рје ше њем и при ми је ње ним стан дар ди ма и нор ма ти ви ма.

(4) Испи ти ва ње из ста ва 3. овог чла на и пери о дич но
испи ти ва ње пре ма тех нич ким про пи си ма и упут ству про -
из во ђа ча могу врши ти само при вред на дру штва и дру га
прав на лица која су реги стро ва на за ту дје лат ност и који су
доби ли одо бре ње Мини стар ства.

(5) Мини стар доно си про пис о тех нич ким нор ма ти ви -
ма за ста бил не инста ла ци је за доја ву пожа ра. 

Члан 25.

(1) Елек трич не, вен ти ла ци о не, гасне, наф то вод не,
топло вод не, гро мо бран ске и дру ге инста ла ци је и уре ђа ји,
као и димо во ди, мора ју се поста ви ти, одно сно изво ди ти,
кори сти ти и одр жа ва ти пре ма про пи са ним тех нич ким нор -
ма ти ви ма и оба ве зним стан дар ди ма и упут стви ма про из во -
ђа ча, о чему мора посто ја ти доку мен та ци ја.

(2) Инста ла ци је и уре ђа ји из ста ва 1. овог чла на, као и
димо во ди и ложи шта могу се упо тре бља ва ти само ако су
исправ ни и ако су пра вил но поста вље ни.

Члан 26.

(1) Запа љи ве мате ри је могу се држа ти и ускла ди шта ва -
ти само у објек ти ма који су за то поде ше ни или пре у ре ђе -
ни у скла ду са тех нич ким и дру гим про пи си ма.

(2) Отво ре на ватра (отво ре на ложи шта, отво ре ни пла -
мен и слич но) која се кори сте у тех но ло шким про це си ма
или у поступ ку рада у послов ном про сто ру могу се упо тре -
бља ва ти само у скла ду са тех нич ким и дру гим про пи си ма.

Члан 27.

(1) При изград њи или рекон струк ци ји водо вод не мре -
же у насе ље ним мје сти ма мора се обез би је ди ти про точ ни
капа ци тет, при ти сак и хидрант ска мре жа за ефи ка сно
гаше ње пожа ра.

(2) Мини стар доно си про пис о тех нич ким нор ма ти ви -
ма за хидрант ску мре жу за гаше ње пожа ра.

Члан 28.

(1) Субјек ти зашти те од пожа ра дужни су да држе у
при прав но сти исправ не уре ђа је, алат и опре му за гаше ње
пожа ра на мје сти ма која су лако при сту пач на (подест, ход -
ник, три јем и слич но), зашти ће ним од висо ких и ниских
тем пе ра ту ра, меха нич ких, хемиј ских и дру гих оште ће ња.

(2) У послов ном про сто ру у којем, с обзи ром на при ро -
ду посла који се оба вља, при је ти опа сност од изби ја ња или
шире ња пожа ра мора ју се пред у зе ти про пи са не мје ре или
мје ре нало же не од над ле жног инспек то ра за зашти ту од
пожа ра (држа ње у при прав но сти одго ва ра ју ћих спра ва,
ала та и дру гих сред ста ва за почет но гаше ње пожа ра, као и
дру ге одго ва ра ју ће мје ре).

Члан 29.

(1) Гра до ви, општи не, мје сне зајед ни це, при вред на дру -
штва и дру га прав на лица, репу блич ки орга ни упра ве и дру -
ги орга ни, пред у зет ни ци у обла сти пољо при вре де и пољо -
при вред ни про из во ђа чи за ври је ме жетве и вршид бе пред у -
зи ма ју посеб не мје ре зашти те стр них усје ва од пожа ра. 

(2) Под посеб ним мје ра ма зашти те стр них усје ва од
пожа ра под ра зу ми је ва се: орга ни зо ва ње стал ног дежур ства,
осма трач ке слу жбе, слу жбе везе и оба вје ште ња и кон тро ла
над спро во ђе њем тих и дру гих мје ра зашти те од пожа ра.
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(3) Про пи се о посеб ним мје ра ма зашти те од пожа ра
шума и усје ва доно си мини стар над ле жан за посло ве пољо -
при вре де, шумар ства и водо при вре де у сарад њи са мини -
стром.

Члан 30.

(1) У објек ти ма у који ма се одр жа ва ју јав ни ску по ви,
при ред бе, сај мо ви и слич но, орга ни за то ри су дужни да за
ври је ме њихо вог тра ја ња обез би је де ватро га сно дежур -
ство.

(2) У при вред ним дру штви ма и дру гим прав ним лици -
ма ватро га сно дежур ство се орга ни зу је и у току про це са
рада када је пове ћа на опа сност од изби ја ња пожа ра.

(3) Под ватро га сним дежур стви ма из ст. 1. и 2. овог чла -
на под ра зу ми је ва се при су ство више лица струч но оспо со -
бље них за гаше ње пожа ра са одго ва ра ју ћом опре мом и сред -
стви ма за бла го вре ме но гаше ње почет них пожа ра.

(4) При про јек то ва њу и изград њи висо ких стам бе них
обје ка та нами је ње них за јав ну упо тре бу у који ма се оку пља
или бора ви, одно сно ради већи број лица (бол ни це, хоте ли,
пан си о ни, спорт ске и дру ге дво ра не, роб не куће, тржни цен -
три повр ши не више од 500 м2, аеро дро ми и дру ги слич ни
објек ти) и инду стриј ским објек ти ма оба ве зно је поста вља -
ње уре ђа ја који омо гу ћа ва ју откри ва ње и јавља ње пожа ра.

(5) У објек ти ма у који ма се одви ја ју тех но ло шки про -
це си у који ма се про из во де, пре ра ђу ју, кори сте и ускла ди -
шта ва ју запа љи ве, екс пло зив не и дру ге опа сне мате ри је,
поред уре ђа ја из ста ва 4. овог чла на, оба ве зна је и уград ња:

а) уре ђа ја који омо гу ћа ва ју бла го вре ме но гаше ње
пожа ра (ста бил ни систе ми за гаше ње пожа ра) и спре ча ва -
ње њего вог шире ња,

б) уре ђа ја за мје ре ње кон цен тра ци је екс пло зив них
смје са (гасо ви, паре и пра ши на) и 

в) дру гих уре ђа ја за кон тро лу без бјед ног одви ја ња тех -
но ло шког про це са, зави сно од намје не обје ка та и опа сно -
сти од поја ве пожа ра.

(6) Мини стар доно си про пис о тех нич ким нор ма ти ви -
ма за изра ду тех нич ке доку мен та ци је којом мора ју бити
снаб дје ве ни систе ми, опре ма и уре ђа ји за откри ва ње пожа -
ра и алар ми ра ње. 

Члан 31.

(1) Стра но при вред но дру штво које ста вља у про мет
уре ђа је, опре му и сред ства за зашти ту од пожа ра и екс пло -
зи ја дужно је да при је ста вља ња у про мет при ба ви атест
(испра ву) реги стро ва не или овла шће не орга ни за ци је у
сми слу Зако на о стан дар ди за ци ји у Репу бли ци Срп ској
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 13/02), а за
опре му која се кори сти у тех но ло шким и дру гим про це си -
ма са лако запа љи вим или екс пло зив ним мате ри ја ма дужно
је да Мини стар ству у сје ди шту доста ви доказ о извр ше ном
испи ти ва њу њихо ве ускла ђе но сти са про пи си ма и стан дар -
ди ма о зашти ти од пожа ра и екс пло зи ја земље пори је кла. 

(2) За ста вља ње у про мет уре ђа ја, опре ме и сред ста ва за
зашти ту од пожа ра и екс пло зи ја из ста ва 1. овог чла на,
потреб но је при ба ви ти мишље ње Мини стар ства у сје ди шту.

Члан 32.

(1) Кори сни ци руч них и пре во зних апа ра та за гаше ње
почет ног пожа ра дужни су да обез би је де редов но испи ти -
ва ње апа ра та пре ма упут ству про из во ђа ча, одно сно стан -
дар ди ма, а нај ма ње јед ном годи шње.

(2) Испи ти ва ње апа ра та из ста ва 1. овог чла на који се
нала зе у упо тре би може врши ти при вред но дру штво и дру -
го прав но лице и пред у зет ник који су реги стро ва ни за ту
дје лат ност, а има ју одго ва ра ју ћу тех нич ку опре му, послов -
ни про стор и струч не рад ни ке и који за то доби ју одо бре -
ње Мини стар ства.

(3) О извр ше ним испи ти ва њи ма и пре гле ди ма води се
еви ден ци ја, која садр жи иден ти фи ка ци о ни број апа ра та,
име рад ни ка који врши испи ти ва ње и датум испи ти ва ња.

(4) Еви ден ци ју из ста ва 3. овог чла на про пи су је мини -
стар.

Члан 33.

(1) Кори сник објек та у којем су угра ђе ни систе ми за
доја ву и гаше ње пожа ра, хидрант ска мре жа, уре ђа ји за
кон тро лу и заштит но дје ло ва ње и уређа ји за спре ча ва ње
шире ња пожа ра, дужан је да обез би је ди њихо ву исправ -
ност, функ ци о нал ност, као и њихо во редов но испи ти ва ње
пре ма тех нич ким про пи си ма и упут ству про из во ђа ча, а
нај ма ње јед ном годи шње, о чему мора да води еви ден ци ју.

(2) Испи ти ва ње хидрант ске мре же може врши ти при -
вред но дру штво и дру го прав но лице које је реги стро ва но
за оба вља ње те дје лат но сти, а има одго ва ра ју ћу опре му и
запо сле не рад ни ке са нај ма ње сред њом струч ном спре мом
тех нич ке стру ке и поло же ним струч ним испи том за рад на
посло ви ма зашти те од пожа ра.

(3) Испи ти ва ње хидрант ске мре же за вла сти те објек те
може врши ти при вред но дру штво и дру го прав но лице, под
усло вом да има одго ва ра ју ћу опре му и запо сле не рад ни ке
са нај ма ње сред њом струч ном спре мом тех нич ке стру ке и
поло же ним струч ним испи том за рад на посло ви ма зашти -
те од пожа ра.

(4) Након извр ше ног пре гле да и испи ти ва ња из ста ва 2.
овог чла на при вред но дру штво и дру го прав но лице оба ве -
зни су да сачи не запи сник о извр ше ном испи ти ва њу, који
пот пи сују лице које је извр ши ло испи ти ва ње и одго вор но
лице које има нај ма ње вишу струч ну спре му или завр ше не
сту ди је првог циклу са са 180 ЕСТЅ бодо ва, тех нич ког смје -
ра и поло жен струч ни испит за рад на посло ви ма зашти те
од пожа ра.

(5) Одго вор но лице из ста ва 4. овог чла на може бити и
лице које је извр ши ло испи ти ва ње хидрант ске мре же из ст.
1. и 3. овог чла на.

Члан 34.

(1) При вред на дру штва и дру га прав на лица, репу блич -
ки орга ни упра ве и дру ги орга ни дужни су да општим
актом утвр де мје ре и рад ње у вези са спро во ђе њем и уна -
пре ђи ва њем зашти те од пожа ра и одре де рад ни ка који је
одго во ран за спро во ђе ње мје ра зашти те од пожа ра и струч -
но оспо со бљен за врше ње посло ва зашти те од пожа ра.

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, при вред на дру штва
и дру га прав на лица, репу блич ки орга ни упра ве и дру ги
орга ни из чла на 9. став 4. овог зако на могу повје ри ти спро -
во ђе ње мје ра зашти те од пожа ра при вред ном дру штву,
дру гом прав ном лицу или пред у зет ни ку који су оспо со -
бље ни и реги стро ва ни за ту дје лат ност и има ју у рад ном
одно су нај ма ње јед но запо сле но лице са поло же ним струч -
ним испи том за рад на посло ви ма зашти те од пожа ра, који -
ма доста вља ју све подат ке бит не за без бјед ност рад ни ка са
ста но ви шта зашти те од пожа ра.

(3) Субјек ти зашти те од пожа ра, раз вр ста ни у одго ва ра -
ју ћу кате го ри ју сте пе на ризи ка угро же но сти од пожа ра,
дужни су да орга ни зу ју зашти ту од пожа ра, у скла ду са рје -
ше њем о раз вр ста ва њу.

(4) Субјек ти зашти те од пожа ра, пола зе ћи од сво јих
усло ва и потре ба, а у скла ду са про пи си ма о зашти ти од
пожа ра, утвр ђу ју општим актом:

а) рад на упут ства која мора ју садр жа ва ти мје ре зашти те
од пожа ра за све тех но ло шке једи ни це гдје посто ји опа сност
од пожа ра, уз бли жу раз ра ду оба ве за пре ма рад ном упут ству
и дру гим про пи си ма сва ког поје ди ног рад ни ка у погле ду
кон тро ле и спро во ђе ња про пи са из обла сти зашти те од
пожа ра, као и мје ре прве помо ћи и мје ре за ева ку а ци ју рад -
ни ка,

б) орга ни за ци ју, дје ло круг и овла шће ње слу жбе зашти -
те од пожа ра,

в) начин врше ња уну тра шње кон тро ле спро во ђе ња
зашти те од пожа ра, те дужно сти, одго вор но сти и овла шће -
ња рад ни ка који ту кон тро лу непо сред но врше, струч ну
спре му руко во ди о ца слу жбе и дру гих рад ни ка који оба вља -
ју посло ве зашти те од пожа ра,

г) посту пак и начин упо зна ва ња рад ни ка при ли ком сту -
па ња на рад или рас по ре ђи ва ња на дру го рад но мје сто са
опа сно сти ма од пожа ра које се тичу тог рад ног мје ста, као
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и начин обу ча ва ња рад ни ка у руко ва њу сред стви ма и опре -
мом за гаше ње пожа ра,

д) про сто ри је, про сто ре и мје ста на који ма се не сми је
про из во ди ти, кори сти ти или пре но си ти отво ре на ватра,

ђ) врсту и коли чи ну опре ме и сред ста ва за гаше ње
пожа ра, рас по ред опре ме и сред ста ва, као и ври је ме повре -
ме ног испи ти ва ња њихо ве исправ но сти,

е) задат ке и одго вор но сти рад ни ка који руко во де
посло ви ма у вези са спро во ђе њем зашти те од пожа ра,

ж) одго вор ност рад ни ка због непри др жа ва ња про пи са -
них мје ра зашти те од пожа ра,

з) дужно сти и пона ша ње рад ни ка у слу ча ју изби ја ња
пожа ра и

и) начин сарад ње слу жбе зашти те од пожа ра са оста лим
слу жба ма које раде на уна пре ђи ва њу зашти те од пожа ра,
слу жбом зашти те на раду, систе мом орга на цивил не зашти -
те, слу жбом хит не помо ћи и овла шће ним при вред ним дру -
штви ма и дру гим прав ним лицем из чла на 23. овог зако на.

(5) Одго вор но лице из ста ва 1. овог чла на, рад ник при -
вред ног дру штва, дру гог прав ног лица и пред у зет ник којем
је повје ре но спро во ђе ње мје ра зашти те од пожа ра, као и
руко во ди лац посеб но орга ни зо ва не слу жбе зашти те од
пожа ра из ста ва 4. тач ка в) овог чла на може бити лице које
има нај ма ње сред њу струч ну спре му тех нич ког смје ра и
поло жен струч ни испит за оба вља ње посло ва зашти те од
пожа ра.

(6) Одго вор но лице из ста ва 1. овог чла на, не сма тра се
одго вор ним за посље ди це наста ле усљед зако ном пред у зе -
тих актив но сти на посло ви ма зашти те од пожа ра. 

(7) Одго вор но лице из ста ва 1. овог чла на има пра во да
зах ти је ва од субје ка та који су га одре ди ли да пре ду зму
одго ва ра ју ће мје ре и да их упо зна са при је дло зи ма за убла -
жа ва ње опа сно сти од пожа ра за рад ни ке.

(8) Мини стар про пи су је про грам и начин пола га ња
струч ног испи та за рад ни ке из ста ва 5. овог чла на.

Члан 35.

При вред на дру штва и дру га прав на лица и репу блич ки
орга ни упра ве и дру ги орга ни дужни су да на захтјев Репу -
блич ке упра ве за инспек циј ске посло ве (у даљем тек сту:
Инспек то рат) доста ве општи акт о зашти ти од пожа ра.

Члан 36.

(1) При вред на дру штва и дру га прав на лица, репу блич -
ки орга ни упра ве и дру ги орга ни дужни су да обез би је де
обу ку која се састо ји у инфор ми са њу и упо зна ва њу сва ког
рад ни ка пре ма посеб но утвр ђе ном про гра му у погле ду
опа сно сти од пожа ра које се тичу посло ва и зада та ка на
које је рас по ре ђен, као и о мје ра ма и сред стви ма за гаше ње
пожа ра, прак тич ној упо тре би при руч них апа ра та, уре ђа ја и
опре ме и сред ста ва за гаше ње пожа ра и да их упо зна ју са
мате ри јал ном и дру гом одго вор но шћу због непри др жа ва -
ња про пи са них мје ра зашти те од пожа ра при ли ком:

а) запо шља ва ња,

б) пре мје шта ја или про мје не посла,

в) уво ђе ња нове рад не опре ме или про мје не опре ме и

г) уво ђе ња нових тех но ло ги ја.

(2) Субјек ти зашти те од пожа ра дужни су да један пут у
току три годи не врше про вје ру зна ња рад ни ка из ста ва 1.
овог чла на, о чему се води еви ден ци ја. 

(3) Обу ка рад ни ка у сми слу ста ва 1. овог чла на спро во -
ди се у току рад ног вре ме на. 

(4) Одред бе ст. 1, 2. и 3. овог чла на при мје њу ју се и на
пред у зет ни ке.

Члан 37.

(1) Дирек тор при вред ног дру штва или дру гог прав ног
лица, одно сно руко во ди лац који руко во ди репу блич ким
орга ном упра ве или дру гим орга ном, руко вод ни рад ни ци у
при вред ном дру штву и прав ном лицу, одно сно рад ни ци са
посеб ним овла шће њи ма у репу блич ком орга ну упра ве,

дужни су да кон сул ту ју рад ни ке и омо гу ће им да уче ству ју
у рас пра ва ма о свим пита њи ма која се одно се на без бјед -
ност са ста но ви шта зашти те од пожа ра.

(2) У стам бе ним згра да ма, стам бе но-послов ним згра -
да ма, стам бе ним згра да ма са гара жа ма и послов ним згра -
да ма, за које је посеб ним про пи си ма пред ви ђе но фор ми ра -
ње зајед ни це ета жних вла сни ка, за спро во ђе ње про пи са -
них и нало же них мје ра зашти те од пожа ра одго вор ни су
орга ни зајед ни це фор ми ра ни у скла ду са тим про пи си ма, а
у оста лим згра да ма одго во ран је вла сник згра де.

(3) Субјек ти зашти те од пожа ра, који има ју закљу чен
уго вор са овла шће ном уста но вом из чла на 9. став 4. овог
зако на, не осло ба ђа ју се одго вор но сти за оба вља ње посло -
ва зашти те од пожа ра.

(4) Лица из ст. 1. и 2. овог чла на осло ба ђа ју се одго вор -
но сти у слу ча ју када су пожа ри наста ли као посље ди ца
више силе која је ван њихо ве кон тро ле или посеб них дога -
ђа ја чије посље ди це није било могу ће пред ви дје ти.

Члан 38.

Оси гу ра ва ју ћа дру штва која послу ју на тери то ри ји
Репу бли ке Срп ске дужна су да о свим сазна њи ма очи глед -
не повре де зако на и дру гих про пи са, при ли ком утвр ђи ва ња
ризи ка и про ци је не ште те наста ле од пожа ра, без одла га ња
оба ви је сте над ле жни Цен тар.

V - ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА ВАТРО ГА СНЕ СЛУ ЖБЕ

1. Ватро га сне једи ни це

Члан 39.

(1) Ради уче ство ва ња у спро во ђе њу пре вен тив них мје -
ра зашти те од пожа ра, које су у функ ци ји бла го вре ме но сти
и пове ћа ња ефи ка сно сти ватро га сне интер вен ци је, гаше ње
пожа ра и спа са ва ње људи и имо ви не угро же них пожа ром и
еле мен тар ним непо го да ма, спро во ђе ње мје ра зашти те од
пожа ра утвр ђе них пла ном зашти те од пожа ра општи не -
гра да, пру жа ње тех нич ке помо ћи у незго да ма и опа сним
ситу а ци ја ма, те оба вља ње и дру гих посло ва у еко ло шким и
дру гим несре ћа ма, осни ва ју се ватро га сне једи ни це.

(2) Ватро га сне једи ни це могу бити про фе си о нал не
ватро га сне једи ни це и добро вољ не ватро га сне једи ни це.

(3) Про фе си о нал не ватро га сне једи ни це осни ва ју се у
скла ду са овим зако ном за под руч је општи не или гра да или
за дио тог под руч ја као тери то ри јал не ватро га сне једи ни це,
а у при вред ним дру штви ма и дру гим прав ним лици ма као
пред у зет не ватро га сне једи ни це.

(4) Добро вољ не ватро га сне једи ни це фор ми ра ју се у
ватро га сним дру штви ма, а могу се фор ми ра ти и у при вред -
ним дру штви ма и дру гим прав ним лици ма, једи ни ца ма
локал не само у пра ве, репу блич ким орга ни ма упра ве и дру -
гим орга ни ма.

(5) Тери то ри јал не ватро га сне једи ни це оства ру ју задат -
ке једи ни ца цивил не зашти те у скла ду са Зако ном о цивил -
ној зашти ти (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
26/02, 39/03 и 29/10).

Члан 40.

(1) Тери то ри јал на ватро га сна једи ни ца осни ва се одлу -
ком скуп шти не општи не или гра да, као посеб на уну тра -
шња орга ни за ци о на једи ни ца адми ни стра тив не слу жбе
општи не, одно сно гра да. 

(2) Одлу ком из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се дје ло -
круг и над ле жност тери то ри јал не ватро га сне једи ни це.

(3) Пред у зет не ватро га сне једи ни це осни ва ју при вред -
на дру штва и дру га прав на лица.

Члан 41.

(1) Дви је или више општи на могу спо ра зум но осно ва -
ти зајед нич ку тери то ри јал ну ватро га сну једи ни цу.

(2) Општи на може спо ра зум но са јед ним или више
при вред них дру шта ва и дру гих прав них лица осно ва ти
зајед нич ку про фе си о нал ну ватро га сну једи ни цу.

(3) Два или више при вред них дру шта ва и дру га прав на
лица могу спо ра зум но осно ва ти зајед нич ку пред у зет ну
ватро га сну једи ни цу.
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Члан 42.

(1) Тери то ри јал ном ватро га сном једи ни цом руко во ди
стар је ши на тери то ри јал не ватро га сне једи ни це, којег име -
ну је начел ник општи не, одно сно гра до на чел ник на осно ву
спро ве де ног јав ног кон кур са.

(2) Над ле жни орган општи не, одно сно гра да доно си
про пис о уну тра шњој орга ни за ци ји и систе ма ти за ци ји рад -
них мје ста у општин ској, одно сно град ској ватро га сној
једи ни ци након при ба вље ног мишље ња Мини стар ства у
сје ди шту.

Члан 43.

(1) За стар је ши ну про фе си о нал не ватро га сне једи ни це
може се име но ва ти лице, на начин про пи сан чла ном 42.
став 1. овог зако на, које има нај ма ње вишу струч ну спре му
или завр ше не сту ди је првог циклу са са нај ма ње 180 ECTS
бодо ва, тех нич ког смје ра.

(2) Стар је ши на про фе си о нал не ватро га сне једи ни це
може има ти замје ни ка, који испу ња ва усло ве из ста ва 1.
овог чла на.

Члан 44.

(1) У једи ни ца ма локал не само у пра ве са више од
20.000 ста нов ни ка оба ве зно се осни ва тери то ри јал на
ватро га сна једи ни ца.

(2) У једи ни ца ма локал не само у пра ве до 20.000 ста нов -
ни ка оба ве зно се осни ва тери то ри јал на ватро га сна једи ни -
ца или добро вољ на ватро га сна једи ни ца спо соб на за гаше -
ње пожа ра.

(3) Изу зет но од ста ва 2. овог чла на, добро вољ на ватро -
га сна једи ни ца не мора се осни ва ти, ако је у насе ље ном
мје сту осно ва на зајед нич ка про фе си о нал на ватро га сна
једи ни ца из чла на 41. став 2. овог зако на. 

Члан 45.

(1) Ватро га сне једи ни це дужне су да међу соб но сара -
ђу ју у гаше њу пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро -
же них пожа ром и у ван ред ним ситу а ци ја ма.

(2) У скла ду са одлу ком Вла де или закљу че ним уго во -
ром о међу на род ној сарад њи ватро га сне једи ни це сара ђу ју
са ватро га сним једи ни ца ма сусјед них држа ва ради гаше ња
пожа ра и спа са ва ња људи и имо ви не угро же них пожа ром. 

Члан 46.

(1) Про фе си о нал не ватро га сне једи ни це доно се годи -
шњи план и про грам за струч но оспо со бља ва ње и уса вр -
ша ва ње ватро га са ца и њихо ву спрем ност за брзо и ефи ка -
сно дје ло ва ње у извр ша ва њу зада та ка, као и начин врше ња
про вје ре струч ног зна ња ватро га са ца.

(2) Мини стар ство у сје ди шту даје сагла сност на план и
про грам из ста ва 1. овог чла на, а кон тро лу над њего вим
извр ша ва њем врши над ле жни Цен тар.

(3) Ватро га сне једи ни це из ста ва 1. овог чла на након
извр ша ва ња пла на и про гра ма струч ног оспо со бља ва ња и
уса вр ша ва ња ватро га са ца орга ни зу ју про вје ру струч ног
зна ња ватро га са ца.

(4) Про фе си о нал ни ватро га сац који при ли ком про вје -
ра ва ња струч ног зна ња не пока же задо во ља ва ју ћи успјех
не може наста ви ти рад на посло ви ма и зада ци ма на које је
рас по ре ђен.

(5) Одред бе ст. 1, 2, 3. и 4. овог чла на одно се се и на
добро вољ не ватро га сне једи ни це.

Члан 47.

(1) Про фе си о нал не и добро вољ не ватро га сне једи ни це
дужне су да воде еви ден ци ју о пожа ри ма и еле мен тар ним
непо го да ма, као и еви ден ци ју о уче шћу у гаше њу пожа ра и
спа са ва њу људи и имо ви не.

(2) Про фе си о нал не ватро га сне једи ни це и добро вољ не
ватро га сне једи ни це из чла на 44. овог зако на дужне су да
скуп шти ни општи не, на њен захтјев, доста вља ју стал не и
повре ме не извје шта је који се тичу посло ва зашти те од
пожа ра и да одмах након извр ше не интер вен ци је на гаше -
њу пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа -
ром оба ви је сте над ле жни Цен тар.

Члан 48.

За ври је ме врше ња дужно сти, ватро га сци су дужни да
носе уни фор му, а при гаше њу пожа ра и спа са ва њу људи и
имо ви не дужни су да носе и про пи са ну заштит ну опре му.

Члан 49.

(1) Про фе си о нал на ватро га сна једи ни ца и добро вољ на
ватро га сна једи ни ца из чла на 44. овог зако на мора ју има ти
нај ма ње 12 ватро га са ца.

(2) При ли ком утвр ђи ва ња бро ја ватро га са ца у свим
ватро га сним једи ни ца ма мора се води ти рачу на о спо соб -
но сти и спрем но сти ватро га сне једи ни це тако да сва ка
смје на која је на дужно сти буде по свом број ном саста ву и
тех нич кој опре ми спо соб на за ефи ка сно гаше ње пожа ра.

(3) У сва кој смје ни мора бити при су тан број ватро га са -
ца одре ђен пла ном зашти те од пожа ра.

(4) У ври је ме оба вља ња посло ва и зада та ка ватро га сац
не сми је бити под ути ца јем алко хо ла или опој них дро га
или пси хо троп них суп стан ци.

(5) Тех нич ка опре ма и сред ства за гаше ње пожа ра
мора ју бити исправ на, у при прав но сти и одр жа ва ти се пре -
ма упут ству про из во ђа ча, о чему се води еви ден ци ја.

Члан 50.

(1) За ватро га сца у про фе си о нал ној ватро га сној једи -
ни ци може се при ми ти лице које, поред општих усло ва,
испу ња ва и сље де ће посеб не усло ве:

а) да има нај ма ње струч ну спре му ква ли фи ко ва ног рад -
ни ка одго ва ра ју ће тех нич ке стру ке (ватро га сне, гра ђе вин -
ске, метал ске, бра вар ске, хемиј ске, елек три чар ске и дру ге
стру ке),

б) да није ста ри је од 25 годи на и

в) да је здрав стве но и пси хо фи зич ки спо соб но за врше -
ње посло ва гаше ња пожа ра и спа са ва ња људи и имо ви не.

(2) Здрав стве не и пси хо фи зич ке усло ве из ста ва 1. овог
чла на про пи су је под за кон ским актом мини стар над ле жан
за посло ве здра вља и соци јал не зашти те.

(3) Лице из ста ва 1. овог чла на може уче ство ва ти у
гаше њу пожа ра ако је поло жи ло струч ни испит за ватро га -
сца у про фе си о нал ној ватро га сној једи ни ци.

(4) Општим актом тери то ри јал не ватро га сне једи ни це,
одно сно при вред ног дру штва и дру гог прав ног лица које је
осно ва ло пред у зет ну ватро га сну једи ни цу могу се про пи -
са ти и дру ги посеб ни усло ви за оба вља ње посло ва и зада -
та ка ватро га сца.

Члан 51.

(1) Струч ни испит за руко во ди о ца акци је гаше ња пожа -
ра дужни су да поло же стар је ши не про фе си о нал них ватро -
га сних једи ни ца, њихо ви замје ни ци, рад ни ци про фе си о -
нал них ватро га сних једи ни ца који руко во де једи ни цом за
гаше ње пожа ра, као и руко во ди о ци добро вољ них ватро га -
сних једи ни ца који руко во де једи ни цом у гаше њу пожа ра.

(2) Изу зет но од одред бе ста ва 1. овог чла на, чла но ви
(ватро га сци) добро вољ них ватро га сних једи ни ца који те
дужно сти не оба вља ју про фе си о нал но, пола жу испит за
руко во ди о ца акци је гаше ња пожа ра, одно сно за зва ње
ватро га сца у добро вољ ној ватро га сној једи ни ци по пра ви -
ли ма Ватро га сног саве за Репу бли ке Срп ске. 

(3) Рад ни ци про фе си о нал них ватро га сних једи ни ца
који руко во де једи ни цом за гаше ње пожа ра, као и руко во -
ди о ци добро вољ них ватро га сних једи ни ца из ста ва 1. овог
чла на који руко во де једи ни цом у гаше њу пожа ра, могу
пола га ти струч ни испит за руко во ди о ца акци је гаше ња
пожа ра ако има ју поло жен струч ни испит за ватро га сца у
про фе си о нал ној ватро га сној једи ни ци и јед ну годи ну рад -
ног иску ства на посло ви ма ватро га сца, након поло же ног
струч ног испи та за ватро га сца. 

(4) Мини стар доно си про пи се о про гра му и начи ну
пола га ња струч ног испи та за про фе си о нал не ватро га сце и
руко во ди о це акци је гаше ња пожа ра, као и про пи се о уни -
фор ми и функ ци о нал ним озна ка ма ватро га са ца у  про фе -
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си о нал ним ватро га сним једи ни ца ма и пра ви ла слу жбе у
ватро га сним једи ни ца ма. 

Члан 52.

(1) Струч ни испит из чла на 51. ста в 1. овог зако на, као
и струч ни испит из чла на 50. став 3. овог зако на пола же се
пред испит ном коми си јом коју име ну је Цен тар.

(2) Коми си ја из ста ва 1. овог чла на има пет чла но ва од
којих један члан мора бити из Мини стар ства у сје ди шту, а
један из Ватро га сног саве за Репу бли ке Срп ске.

(3) Тро шко ве пола га ња струч ног испи та сно си ватро га -
сна једи ни ца ако је она кан ди да та упу ти ла на пола га ње.

(4) Виси ну тро шко ва за пола га ње струч ног испи та
одре ђу је мини стар.

Члан 53.

(1) У про фе си о нал ним ватро га сним једи ни ца ма и у
добро вољ ним ватро га сним једи ни ца ма из чла на 44. овог
зако на рад се одви ја у смје на ма, с тим што рад у јед ној
смје ни не може тра ја ти дуже од 12 часо ва.

(2) Рад у јед ној смје ни може се про ду жи ти само ако је
то нео п ход но за гаше ње пожа ра и спа са ва ње људи и имо -
ви не, као и за врше ње нео д ло жних посло ва и зада та ка
одре ђе них општим актом ватро га сне једи ни це.

2. Ватро га сна дру штва

Члан 54.

(1) Ради орга ни зо ва ног добро вољ ног уче ство ва ња гра -
ђа на у гаше њу пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро -
же них пожа ром и еле мен тар ним непо го да ма, као и ради
пре вен тив не дје лат но сти, про па ги ра ња ватро га ства и
врше ња дру гих зада та ка у вези са зашти том од пожа ра, у
скла ду са овим зако ном и пла ном зашти те од пожа ра,
физич ка лица и при вред на дру штва и дру га прав на лица
могу осни ва ти ватро га сна дру штва.

(2) Два или више при вред них дру шта ва и дру гих прав -
них лица могу осно ва ти зајед нич ко ватро га сно дру штво.

Члан 55.

(1) Ватро га сно дру штво у свом саста ву мора има ти
добро вољ ну ватро га сну једи ни цу обу че ну за гаше ње пожа -
ра.

(2) Рок у којем се фор ми ра добро вољ на ватро га сна
једи ни ца, као и број ватро га са ца утвр ђу је се Ста ту том
ватро га сног дру штва.

(3) Лице које није навр ши ло 18 годи на живо та не може
бити у саста ву добро вољ не ватро га сне једи ни це, одно сно
врши ти гаше ње пожа ра.

(4) У добро вољ не ватро га сне једи ни це могу се анга жо -
ва ти и про фе си о нал ни ватро га сци.

(5) У добро вољ ним ватро га сним једи ни ца ма из чла на
44. овог зако на стар је ши не ватро га сне једи ни це и руко во -
ди о ци акци је гаше ња пожа ра у смје на ма, посло ве и задат -
ке оба вља ју про фе си о нал но.

Члан 56.

(1) У добро вољ ној ватро га сној једи ни ци из чла на 44.
овог зако на стар је ши на и руко во ди лац акци је гаше ња пожа -
ра у смје на ма мора ју испу ња ва ти исте усло ве за засни ва ње
рад ног одно са као и стар је ши на и руко во ди лац акци је гаше -
ња пожа ра у тери то ри јал ној ватро га сној једи ни ци.

(2) За про фе си о нал но оба вља ње посло ва стар је ши не и
руко во ди о ца акци је гаше ња пожа ра у добро вољ ним ватро -
га сним једи ни ца ма, осим добро вољ них ватро га сних једи -
ни ца из чла на 44. овог зако на, може се при ми ти на рад
лице које испу ња ва усло ве из чла на 50. став 1. т. а) и в) и
чла на 51. став 3. овог зако на.

(3) За про фе си о нал ног ватро га сца у саста ву добро вољ не
ватро га сне једи ни це може се при ми ти на рад лице које испу -
ња ва усло ве про пи са не за ватро га сца у про фе си о нал ној
ватро га сној једи ни ци из чла на 50. ст. 1. и 3. овог зако на.

(4) Про фе си о нал ни ватро га сци у добро вољ ним и пред -
у зет ним ватро га сним једи ни ца ма има ју иста пра ва, оба ве -

зе и одго вор но сти које су овим зако ном утвр ђе не за про фе -
си о нал не ватро га сце у тери то ри јал ним ватро га сним једи -
ни ца ма.

Члан 57.

(1) Ватро га сци у добро вољ ним ватро га сним једи ни ца -
ма врше посло ве бес плат но.

(2) Лици ма која у добро вољ ној ватро га сној једи ни ци
оба вља ју посло ве и задат ке, а нису у рад ном одно су, скуп -
шти на општи не, као и ватро га сно дру штво могу одре ди ти
нов ча ну награ ду.

Члан 58.

При вред но дру штво или дру го прав но лице може одре -
ди ти нов ча ну награ ду ватро га сци ма добро вољ не ватро га -
сне једи ни це или одре ди ти као мје ри ло за уче ство ва ње у
рас по дје ли сред ста ва за пла те.

Члан 59.

(1) Jединице локал не само у пра ве, при вред на дру штва и
дру га прав на лица, репу блич ки орга ни упра ве и дру ги
орга ни и пред у зет ни ци пома жу ватро га сна дру штва у
спро во ђе њу актив но сти за које су осно ва на.

(2) Ако се пла ном зашти те од пожа ра пред ви ђа ју оба ве -
зе ватро га сног дру штва, одно сно добро вољ не ватро га сне
једи ни це у гаше њу пожа ра, спа са ва њу људи и имо ви не
угро же них пожа ром и еле мен тар ним непо го да ма, општи не,
при вред на дру штва и дру га прав на лица, репу блич ки орга -
ни упра ве и дру ги орга ни дужни су у том слу ча ју да добро -
вољ ној ватро га сној једи ни ци обез би је де сред ства за врше ње
зада та ка који про из ла зе из пла на зашти те од пожа ра.

(3) У добро вољ ним ватро га сним једи ни ца ма из ста ва 2.
овог чла на мора се обез би је ди ти да у сва кој смје ни буде
рас по ре ђен нај ма ње један рад ник са поло же ним струч ним
испи том за руко во ди о ца акци је гаше ња пожа ра.

Члан 60.

(1) Чла но ви добро вољ них ватро га сних једи ни ца који
су у рад ном одно су, има ју пра во на накна ду пла те за ври је -
ме одсу ство ва ња са рада, када у саста ву ватро га сне једи ни -
це уче ству ју ради гаше ња пожа ра, спа са ва ња људи и имо -
ви не угро же них пожа ром или еле мен тар ним непо го дама. 

(2) Накна ду пла те из ста ва 1. овог чла на испла ћу је рад -
ни ци ма при вред но дру штво и дру го прав но лице, репу -
блич ки орган упра ве и дру ги орган и пред у зет ник код којег
су запо сле ни.

(3) Ако се на тра же ње овла шће ног лица гаше ње пожа -
ра, одно сно спа са ва ње људи и имо ви не врши на под руч ју
дру ге општи не, накна да из ста ва 2. овог чла на врши се на
терет те општи не, ако општи на у којој се нала зи сје ди ште
ватро га сне једи ни це одби је да пла ти накна ду.

(4) Накна да из ста ва 3. овог чла на испла ћу је се у виси -
ни пла те коју би рад ник оства рио да је оба вљао сво је
редов не посло ве и задат ке.

(5) Чла но ви добро вољ не ватро га сне једи ни це који нису
у рад ном одно су, када уче ству ју у гаше њу пожа ра или спа -
са ва њу људи и имо ви не, могу од општи не тра жи ти накна -
ду у року од 30 дана од дана извр ше не акци је гаше ња
пожа ра, одно сно спа са ва ња, а виси ну накна де утвр ђу је
скуп шти на општи не.

Члан 61.

(1) Ради оства ри ва ња зајед нич ких циље ва, ватро га сна
дру штва и про фе си о нал не ватро га сне једи ни це на под -
ручју јед не или више општи на могу се удру жи ва ти у ватро -
га сни савез.

(2) Ватро га сни савез из ста ва 1. овог чла на и ватро га -
сне једи ни це, као и ватро га сна дру штва могу се удру жи ва -
ти у Ватро га сни савез Репу бли ке Срп ске.

(3) Ватро га сни савез Репу бли ке Срп ске, поред посло ва и
зада та ка утвр ђе них ста ту том, врши сље де ће посло ве и
задат ке:

а) пра ти спро во ђе ње пла но ва зашти те од пожа ра и
предла же мје ре за уна пре ђи ва ње ватро га ства и за ускла ђи ва -
ње пла но ва зашти те од пожа ра пре ма ствар ним потре ба ма,
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б) пру жа струч ну помоћ ватро га сним саве зи ма, ватро -
га сним дру штви ма и ватро га сним једи ни ца ма,

в) у сарад њи са ватро га сним једи ни ца ма и ватро га сним
дру штви ма врши струч но оспо со бља ва ње ватро га са ца и
утвр ђу је план и про грам оспо со бља ва ња руко во ди ла ца и
ватро га са ца у добро вољ ним ватро га сним једи ни ца ма,

г) доно си пра ви ла који ма се утвр ђу ју поје ди на пита ња
за која су чла но ви саве за заин те ре со ва ни да буду једин -
стве но регу ли са на и

д) про па ги ра ватро га ство и пред у зи ма мје ре за њего во
раз ви ја ње и уна пре ђи ва ње.

VI - ГАШЕ ЊЕ ПОЖА РА 

Члан 62.

(1) Уко ли ко гра ђа нин није у могућ но сти да уга си пожар
или откло ни непо сред ну опа сност од изби ја ња пожа ра,
дужан је да о пожа ру оба ви је сти ватро га сну једи ни цу, опе -
ра тив ни цен тар гра да - општи не или поли циј ску ста ни цу. 

(2) При вред но дру штво и дру го прав но лице, репу -
блич ки орга ни упра ве и дру ги орга ни или пред у зет ник, у
слу ча ју сазна ња за пожар, има ју оба ве зу да о томе одмах
оба ви је сте нај бли жу ватро га сну једи ни цу, опе ра тив ни цен -
тар гра да - општи не или поли циј ску ста ни цу.

Члан 63.

(1) Након сазна ња о пожа ру, ватро га сна једи ни ца је
дужна да одмах при сту пи њего вом гаше њу, спа са ва њу
људи и имо ви не угро же них пожа ром, без обзи ра на то о
чијим мате ри јал ним добри ма је ријеч.

(2) На начин из ста ва 1. овог чла на ватро га сна једи ни -
ца уче ству је и у откла ња њу посље ди ца у еле мен тар ним
непо го да ма и тежим несре ћа ма, у окви ру дје ло кру га
посло ва, одно сно пре ма спо соб но сти и опре мље но сти.

Члан 64.

(1) Ако ватро га сна једи ни ца не може да уга си пожар,
стар је ши на једи ни це затра жи ће помоћ од дру гих ватро га -
сних једи ни ца са под руч ја општи не или од нај бли же једи ни -
це или фор ма ци је Ору жа них сна га Босне и Хер це го ви не.

(2) Ватро га сне једи ни це од којих је затра же на помоћ
дужне су да пру же помоћ у скла ду са општин ским пла ном
зашти те од пожа ра.

(3) У гаше њу пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не
угро же них пожа ром уче ству је Репу блич ка упра ва цивил не
зашти те.

(4) Ако се гаше ње пожа ра или спа са ва ње људи и имо -
ви не не може пости ћи на начин пред ви ђен у ста ву 1. овог
чла на, гра до на чел ник или начел ник општи не може затра -
жи ти од дру гих гра до на чел ни ка или начел ни ка општи не да
уче ству ју са сво јим ватро га сним једи ни ца ма у гаше њу
пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа ром.

(5) Гра до на чел ни ци или начел ни ци општи на могу да
пру же тра же ну помоћ, а оба ве зни су да помоћ пру же по
захтје ву Репу блич ке упра ве цивил не зашти те и да обез би -
је де нео п хо дан број ватро га са ца и тех нич ке опре ме за
зашти ту од пожа ра на свом под руч ју.

Члан 65.

Гаше њем пожа ра руко во ди стар је ши на или дру ги руко -
во ди лац ватро га сне једи ни це која је прва поче ла да гаси
пожар, уко ли ко се стар је ши не, одно сно руко во ди о ци
ватро га сних једи ни ца које уче ству ју у гаше њу пожа ра дру -
га чи је не дого во ре.

Члан 66.

Ради ефи ка сни јег и несме та ног гаше ња пожа ра и спа са -
ва ња људи и имо ви не, руко во ди лац гаше ња пожа ра може да:

а) забра ни при ступ непо зва ним лици ма у бли зи ни мје -
ста пожа ра, као и сао бра ћај поред тог мје ста,

б) наре ди ева ку а ци ју лица и укла ња ње ства ри из
сусјед них обје ка та који су угро же ни пожа ром, као и да пре -
ду зме мје ре за обез бје ђе ње ства ри које су ева ку и са не,

в) наре ди пре кид дово ђе ња елек трич не енер ги је и пли -
на,

г) наре ди дје ли мич но или пот пу но руше ње објек та
пре ко кога би се пожар могао про ши ри ти, ако се шире ње
пожа ра не може спри је чи ти на дру ги начин,

д) огра ни чи дје ли мич но или пот пу но довод воде дру -
гим потро ша чи ма у зони у којој се поја ви пожар или у
ције лом насе љу ради обез бје ђе ња потреб не коли чи не воде
за гаше ње пожа ра,

ђ) наре ди кори шће ње воде из обли жњих буна ра,
цистер ни, резер во а ра, кана ла и слич но, који при па да ју
при вред ним дру штви ма и дру гим прав ним лици ма, репу -
блич ким орга ни ма упра ве и дру гим орга ни ма и пред у зет -
ни ци ма,

е) наре ди кори шће ње вози ла при вред ног дру штва и
дру гих прав них лица, репу блич ких орга на упра ве и дру гих
орга на, пред у зет ни ка и физич ких лица ради пре во же ња
настра да лих у пожа ру до нај бли же здрав стве не уста но ве,

ж) насил но отво ри закљу ча ни обје кат или про сто ри ју
ради гаше ња пожа ра и спа са ва ња људи и имо ви не,

з) наре ди лици ма која ста ну ју у непо сред ној бли зи ни
мје ста пожа ра, као и лици ма која се затек ну на мје сту
пожа ра да пру же помоћ у гаше њу пожа ра и спа са ва њу
људи и имо ви не и

и) наре ди упо тре бу сред ста ва за узбу њи ва ње и оба вје -
шта ва ње ради бржег оку пља ња ватро га са ца.

Члан 67.

(1) У слу ча ју изби ја ња пожа ра већих раз мје ра, опа сно -
сти од наглог шире ња пожа ра, опа сно сти да пожар угро зи
живот људи или имо ви не у већем оби му, кад рас по ло жи ве
ватро га сне једи ни це не могу сузби ти пожар, гра до на чел -
ник или начел ник на под руч ју гра да, одно сно општи не
може наре ди ти свим спо соб ним гра ђа ни ма на под руч ју
општи не ста ри јим од 18 годи на да уче ству ју у гаше њу
пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа ром
и да за потре бе гаше ња дају на рас по ла га ње алат, пре во зна,
тех нич ка и дру га сред ства.

(2) Гаше њем пожа ра и спа са ва њем људи и имо ви не у
слу ча ју из ста ва 1. овог чла на руко во ди гра до на чел ник или
начел ник општи не, одно сно лице које овла сти гра до на чел -
ник или начел ник општи не, а ако је пожар захва тио
подруч је гра да или више општи на - Репу блич ка упра ва
цивил не зашти те.

(3) Гра до на чел ник или начел ник општи не може, под
усло ви ма из ста ва 1. овог чла на, наре ди ти субјек ти ма
зашти те од пожа ра да за потре бе гаше ња ста ве на рас по ла -
га ње потре бан број људи, алат, пре во зна, тех нич ка и дру га
сред ства потреб на за гаше ње пожа ра и спа са ва ње људи и
имо ви не.

(4) На лица која по одред ба ма ста ва 3. овог чла на уче -
ству ју у гаше њу пожа ра при мје њу ју се одред бе про пи са о
здрав стве ном оси гу ра њу ако то пра во не могу оства ри ти
по дру гом осно ву.

Члан 68.

Тери то ри јал не ватро га сне једи ни це дужне су да у
гаше њу пожа ра пру же помоћ вој ним ватро га сним једи ни -
ца ма на тра же ње вој ног стар је ши не.

Члан 69.

Чла но ви ватро га сних дру шта ва, за ври је ме струч ног
оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, као и уче ство ва ња у гаше -
њу пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа -
ром и еле мен тар ним непо го да ма, у врше њу зада та ка сво је
ватро га сне једи ни це, као и лица која уче ству ју у гаше њу
пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа ром
у врше њу сво јих дужно сти у скла ду са одред ба ма чл. 62. и
67. овог зако на има ју пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња у
скла ду са зако ном.

Члан 70.

(1) Ватро га сне једи ни це које по захтје ву за пру жа ње
помо ћи уче ству ју у гаше њу пожа ра и спа са ва њу људи и
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имо ви не угро же них пожа ром и еле мен тар ним непо го да ма
изван под руч ја свог дје ло ва ња има ју пра во на накна ду
ствар не ште те про у зро ко ва не на тех нич кој опре ми, као и
накна ду нео п ход них тро шко ва које су има ле при уче ство -
ва њу у гаше њу пожа ра (оште ће на опре ма, сред ства утро -
ше на за гаше ње пожа ра, гори во, днев ни це и дру го).

(2) Накна ду из ста ва 1. овог чла на сно си општи на која
је тра жи ла помоћ, а општи на која је испла ти ла накна ду
може да тра жи поврат испла ће не накна де од при вред ног
дру штва и дру гог прав ног лица или пред у зет ни ка чија је
имо ви на спа са ва на.

Члан 71.

(1) Накна ду у виси ни ствар не ште те при вред ним дру -
штви ма и дру гим прав ним лици ма, пред у зет ни ци ма и гра -
ђа ни ма у слу ча је ви ма из чла на 66. т. г), ђ) и е) овог зако на
пла ћа општи на на чијем под руч ју је пожар гашен. 

(2) Виси ну ште те из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је скуп -
шти на општи не, одно сно гра да.

VII - НАД ЗОР НАД СПРО ВО ЂЕ ЊЕМ МЈЕ РА 
ЗАШТИ ТЕ ОД ПОЖА РА 

Члан 72.

(1) Управ ни над зор над спро во ђе њем овог зако на врши
Мини стар ство.

(2) Над зор над спро во ђе њем мје ра зашти те од пожа ра
одре ђе них овим зако ном и пла но ви ма зашти те од пожа ра,
као и над спро во ђе њем про пи са о тех нич ким нор ма ти ви ма
у погле ду зашти те од пожа ра врши Инспек то рат.

(3) Инспек циј ске посло ве из ста ва 2. овог чла на из обла -
сти зашти те од пожа ра врше инспек то ри за зашти ту од
пожа ра.

(4) Кон тро лу над радом ватро га сне једи ни це у погле ду
спрем но сти и тех нич ке опре мље но сти једи ни це, струч ног
оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња ватро га са ца и спо соб но сти
ватро га сне једи ни це за гаше ње пожа ра врши Цен тар.

(5) Изу зет но од ста ва 2. овог чла на, кон тро лу над при -
мје ном про пи са о тех нич ким нор ма ти ви ма зашти те од
пожа ра код при вред них дру шта ва или дру гих прав них
лица која уз тех нич ку доку мен та ци ју за гра ђе ње изра ђу ју
при ло ге и ела бо ра те зашти те од пожа ра у скла ду са чл. 21.
и 22. овог зако на врши инспек тор за екс пло зив не мате ри је
и посло ве зашти те од пожа ра у Мини стар ству.

Члан 73. 

(1) Општин ске, одно сно град ске орга ни за ци о не једи -
ни це за зашти ту од пожа ра, посред ством рад ни ка тери то -
ри јал не ватро га сне једи ни це, врше поје ди не струч не
посло ве над зо ра који се одно се на бла го вре ме ност и пове -
ћа ње ефи ка сно сти ватро га сне интер вен ци је, функ ци о нал -
ност и исправ ност водо за хва та, хидра на та, апа ра та за
гаше ње пожа ра, димо во да, одла га ња запа љи вих теч но сти и
гасо ва и дру гих запа љи вих мате ри ја ла у подру ми ма, на
тава ни ма и дру гим мје сти ма која пред ста вља ју опа сност,
про ход ност пожар них путе ва и при ла за елек трич ним
развод ним табла ма, хидран ти ма, апа ра ти ма, бло кад ним
вен ти ли ма гасних инста ла ци ја и инста ла ци ја са запа љи -
вим теч но сти ма, забра ну кори шће ња отво ре ног пла ме на и
пуше ња на пожар но угро же ним про сто ри ма.

(2) Посло ве из ста ва 1. овог чла на могу врши ти само
ватро га сци који су поло жи ли струч ни испит за руко во ди о -
ца акци је гаше ња пожа ра.

(3) О извр ше ној кон тро ли сачи ња ва се запи сник са
при је дло гом мје ра за откла ња ње узро ка који могу да дове -
ду до изби ја ња и шире ња пожа ра, који се доста вља вла сни -
ку, одно сно кори сни ку објек та. 

(4) Ако вла сник, одно сно кори сник објек та не извр ши
пред ло же не мје ре из ста ва 3. овог чла на, ватро га сна једи -
ни ца из ста ва 1. овог чла на о томе одмах оба вје шта ва
Инспек то рат.

(5) Над зор над врше њем посло ва из ста ва 1. овог чла на
врши Инспек то рат.

Члан 74.

(1) У врше њу инспек циј ског над зо ра над ле жни инспек -
тор поред општих овла шће ња про пи са них Зако ном о
инспек ци ја ма (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
број 74/10), има овла шће ње и да: 

а) нало жи да се пре у ре де, пре мје сте, одно сно демон ти -
ра ју дим ња ци, пећи, инста ла ци је и дру ги уре ђа ји од којих
при је ти опа сност да иза зо ву пожар,

б) нало жи да се извр ши поправ ка, рекон струк ци ја,
доград ња и пре град ња на објек ти ма, инста ла ци ја ма и уре -
ђа ји ма у свр ху спре ча ва ња, изби ја ња и шире ња пожа ра,

в) забра ни упо тре бу објек та или постро је ња ако се
њихо вим пре у ре ђе њем или дру гим мје ра ма не може откло -
ни ти опа сност од пожа ра за такве или сусјед не објек те,

г) нало жи укла ња ње гра ђе вин ских и дру гих пре пре ка,
инста ла ци ја и уре ђа ја који би у слу ча ју изби ја ња пожа ра
пред ста вља ли смет њу за брзо и ефи ка сно спа са ва ње људи
и имо ви не и гаше ња пожа ра,

д) забра ни пуше ње и упо тре бу отво ре не ватре и свје -
тиљ ки са отво ре ним пла ме ном на про сто ру гдје се кори сте
екс пло зив не мате ри је, запа љи ве теч но сти и гасо ви, као и
дру ге лако запа љи ве мате ри је,

ђ) нало жи да се извр ши поправ ка, рекон струк ци ја,
доград ња и пре град ња на објек ти ма ради спре ча ва ња уба ци -
ва ња пред ме та изва на који би могли про у зро ко ва ти пожар,

е) нало жи да се уве де стал ни над зор на мје сти ма гдје су
смје ште не запа љи ве мате ри је,

ж) нало жи да се извр ши набав ка нео п ход не ватро га сне
опре ме и сред ста ва за гаше ње пожа ра у скла ду са пла ном
или пра вил ни ком зашти те од пожа ра, као и њихо во чува ње
и одр жа ва ње у исправ ном ста њу,

з) нало жи да се врши редов но откла ња ње отпад них
мате ри ја ла и дру гих пред ме та са мје ста на који ма пред ста -
вља ју опа сност за наста нак пожа ра,

и) нало жи да се извр ши оби ље жа ва ње пожар них путе -
ва и редов но врши њихо во одр жа ва ње,

ј) забра ни даље изво ђе ње радо ва док изво ђач радо ва не
пре ду зме потреб не мје ре за спре ча ва ње изби ја ња и шире -
ња пожа ра и не обез би је ди потреб на сред ства и опре му за
гаше ње пожа ра,

к) забра ни даљу град њу објек та док се не откло не
недо ста ци у про јект ној доку мен та ци ји изра ђе ној супрот но
про пи си ма, стан дар ди ма и дру гим нор ма ти ви ма зашти те
од пожа ра и

л) наре ди пред у зи ма ње и дру гих мје ра про пи са них тех -
нич ким про пи си ма, ради спре ча ва ња изби ја ња и шире ња
пожа ра.

(2) При је одре ђи ва ња мје ра из ста ва 1. т. а) до г) овог
чла на инспек тор може одре ди ти и струч ни коми сиј ски пре -
глед објек та и постро је ња.

(3) Инспек тор за екс пло зив не мате ри је и посло ве
зашти те од пожа ра у врше њу кон тро ле над радом ватро га -
сне једи ни це има овла шће ње и дужност да пре ду зме сље -
де ће мје ре:

а) нало жи ватро га сној једи ни ци да наба ви тех нич ку
опре му и сред ства која недо ста ју, у скла ду са пла ном
зашти те од пожа ра (гра да, општи не или при вред ног дру -
штва) и про гра мом опре ма ња ватро га сне једи ни це, 

б) нало жи попра вак посто је ће ватро га сне опре ме и
сред ста ва, 

в) нало жи струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње
ватро га са ца и

г) наре ди пред у зи ма ње и дру гих мје ра ради укуп ног
побољ ша ња ефи ка сно сти ватро га сне једи ни це.

(4) Инспек тор за екс пло зив не мате ри је и посло ве
зашти те од пожа ра у врше њу кон тро ле при мје не про пи са о
тех нич ким нор ма ти ви ма зашти те од пожа ра код при вред -
них дру шта ва и дру гих прав них лица који уз тех нич ку
доку мен та ци ју за гра ђе ње изра ђу ју при ло ге и ела бо ра те
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зашти те од пожа ра из чл. 21. и 22. овог зако на има овла -
шће ње и дужност да пре ду зме сље де ће мје ре: 

а) нало жи при вред ном дру штву и дру гом прав ном лицу
да у одре ђе ном року откло ни недо стат ке у тех нич кој доку -
мен та ци ји и исту ускла ди са одго ва ра ју ћим тех нич ким
про пи си ма,

б) нало жи при вред ном дру штву и дру гом прав ном лицу
да у одре ђе ном року извр ши попу ну рад них мје ста са одго -
ва ра ју ћим бро јем рад ни ка у скла ду са чла ном 22. овог зако -
на, потреб них за изра ду ела бо ра та зашти те од пожа ра и

в) да уки не овла шће ње које је изда то при вред ном дру -
штву и дру гом прав ном лицу у скла ду са чла ном 23. ст. 1.
и 2. овог зако на.

(5) Жал ба на рје ше ње из ста ва 4. тач ка в) овог чла на не
одга ђа извр ше ње рје ше ња.

Члан 75.

Ако се утвр ди да се при кори шће њу објек та или дије ла
објек та или инста ла ци ја или уре ђа ја не спро во де про пи са -
не или нало же не мје ре зашти те од пожа ра, па због тога
при је ти непо сред на опа сност од изби ја ња пожа ра, инспек -
тор за зашти ту од пожа ра забра њу је даље кори шће ње
објек та или дије ла објек та или инста ла ци ја или уре ђа ја док
се про пи са на, одно сно нало же на мје ра не спро ве де.

Члан 76.

Ако инспек тор утвр ди да су ста вље ни у про мет уре ђа -
ји, сред ства и опре ма из чла на 30. овог зако на уз које уво -
зник или заступ ник стра не фир ме није кори сни ку испо ру -
чио потреб ну доку мен та ци ју, он рје ше њем забра њу је
њихо ву даљу упо тре бу.

Члан 77.

(1) При вред на дру штва и дру га прав на лица, репу блич -
ки орга ни упра ве и дру ги орга ни, пред у зет ник и дру га
физич ка лица оба ве зни су да у одре ђе ним роко ви ма откло -
не недо стат ке нало же не извр шним рје ше њем инспек то ра
за зашти ту од пожа ра.

(2) При вред на дру штва и дру га прав на лица, репу блич -
ки орга ни упра ве и дру ги орга ни, пред у зет ник и дру га
физич ка лица из ста ва 1. овог чла на, дужни су да одмах, а
нај ка сни је у року од три дана од исте ка рока из ста ва 1.
овог чла на, писа но оба ви је сте инспек то ра да су посту пи ли
по рје ше њу.

VIII - ФИНАН СИ РА ЊЕ СИСТЕ МА ЗАШТИ ТЕ ОД
ПОЖА РА

Члан 78.

При вред на дру штва и дру га прав на лица, репу блич ки
орга ни упра ве и дру ги орга ни, пред у зет ник и дру га физич -
ка лица финан си ра ју систем зашти те од пожа ра као дио
редов не дје лат но сти.

Члан 79.

(1) Сред ства за рад тери то ри јал них ватро га сних једи -
ни ца осно ва них у општи ни, одно сно гра ду као посеб них
уну тра шњих орга ни за ци о них једи ни ца обез бје ђу ју се у
буџе ту општи не, одно сно гра да, као и из намјен ских сред -
ста ва за ове једи ни це у оства ри ва њу зада та ка цивил не
зашти те и при хо да које оства ре врше њем услу га које не
спа да ју у редов ну дје лат ност ових једи ни ца, те дру гих
изво ра у скла ду са зако ном.

(2) Сред ства за рад пред у зет них ватро га сних једи ни ца
обез бје ђу је при вред но дру штво или дру го прав но лице које
је осно ва ло ту једи ни цу, као и из намјен ских сред ста ва за
оства ри ва ње зада та ка цивил не зашти те, осно ва на у скла ду
са Зако ном о цивил ној зашти ти. 

Члан 80.

(1) Сред ства за рад ватро га сних дру шта ва и добро вољ -
них ватро га сних једи ни ца које су фор ми ра не у ватро га -
сним дру штви ма обез бје ђу ју се из буџе та општи не, одно -
сно гра да, чла на ри на и покло на, намјен ских сред ста ва која
се дају на кори шће ње као опре ма и инвен тар за оства ри ва -
ње зада та ка ових једи ни ца у функ ци о ни са њу цивил не

зашти те у скла ду са Зако ном о цивил ној зашти ти (“Слу -
жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 26/02, 39/03 и
29/10), те из дру гих изво ра.

(2) Сред ства за рад добро вољ ног ватро га сног дру штва
које је осно ва но за јед но или више при вред них дру шта ва
или дру гих прав них лица и за рад добро вољ не ватро га сне
једи ни це тога дру штва обез бје ђу ју се из сред ста ва при -
вред ног дру штва, одно сно дру гих пра вих лица за која је
дру штво осно ва но, и дру гих изво ра.

Члан 81.

(1) При вред на дру штва и дру га прав на лица која на
тери то ри ји Репу бли ке Срп ске оба вља ју дје лат ност, обра чу -
на ва ју и упла ћу ју накна ду у виси ни 0,04% од послов ног
при хо да за реа ли за ци ју посеб них мје ра зашти те од пожа ра
из чла на 5. овог зако на. Накна да по осно ву обра чу на те оба -
ве зе упла ћу је се на рачу не јав них при хо да Репу бли ке Срп -
ске за опште упла те. 

(2) Рас по ред при ку пље них сред ста ва по овом осно ву
врши Мини стар ство финан си ја, на сље де ћи начин: 

а) 40% на посе бан рачун Ватро га сног саве за Репу бли ке
Срп ске, која искљу чи во слу же за реа ли за ци ју про је ка та
тех нич ког опре ма ња ватро га сних једи ни ца у Репу бли ци
Срп ској, а пре ма пла ну који усво ји Ватро га сни савез Репу -
бли ке Срп ске и 

б) 60% на рачун буџе та општи не, одно сно гра да пре ма
сје ди шту при вред ног дру штва и дру гог прав ног лица које
упла ћу је накна ду, која искљу чи во слу же за реа ли за ци ју
про је ка та тех нич ког опре ма ња ватро га сних једи ни ца
општи на или гра до ва и изград њу обје ка та које кори сте
ватро га сне једи ни це за сво је актив но сти и чува ње ватро га -
сне опре ме (ватро га сни домо ви и спре ми шта) у скла ду са
пла ном који усво ји скуп шти на општи не - гра да.

(3) Вла да даје сагла сност на план утро шка сред ста ва из
ста ва 2. тач ка а) овог чла на.

(4) Утро шак намјен ских сред ста ва из ста ва 2. тач ка а)
овог чла на врши се искљу чи во у скла ду са зако ном.

(5) Реа ли за ци ју и утро шак сред ста ва из ст. 1. и 2. овог
чла на пра ти Мини стар ство, а кон тро лу напла те и утро шка
сред ста ва врши над ле жни орган или слу жба у чији дје ло -
круг спа да кон тро ла и напла та поре за.

(6) Тери то ри јал не про фе си о нал не и добро вољ не ватро -
га сне једи ни це у Репу бли ци Срп ској доди је ље ну ватро га -
сну опре му из ста ва 2. овог чла на књи же као сво ја основ -
на сред ства.

(7) Оба ве зу пла ћа ња накна де нема ју буџет ски кори сни -
ци и репу блич ки орга ни упра ве, хума ни тар не и невла ди не
орга ни за ци је, удру же ња гра ђа на и фон да ци је.

(8) Град или општи на могу уво ди ти посеб не так се ради
обез бје ђи ва ња сред ста ва, само за опре ма ње и раз вој ватро -
га сних једи ни ца.

(9) Ватро га сни савез Репу бли ке Срп ске, гра до ви и
општи не, дужни су да изра де годи шњи извје штај о реа ли -
за ци ји сред ста ва за тех нич ко опре ма ње ватро га сних једи -
ни ца општи не или гра да, и изград њу обје ка та које кори сте
ватро га сне једи ни це за сво је актив но сти и чува ње ватро га -
сне опре ме, доби је них по осно ву накна де из ста ва 1. овог
чла на и извје штај доста ве Вла ди, нај ка сни је до 15. јану а ра
наред не годи не.

Члан 82.

(1) Сред ства за рад општин ског, одно сно град ског
ватро га сног саве за обез бје ђу ју се од чла на ри на ватро га -
сних дру шта ва, из буџе та и дру гих изво ра.

(2) Сред ства за рад Ватро га сног саве за Репу бли ке Срп -
ске обез бје ђу ју се из чла на ри на које пла ћа ју општин ски и
град ски ватро га сни саве зи, допун ских сред ста ва из буџе та
Репу бли ке Срп ске и дру гих изво ра.

IX - КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 83.

(1) Нов ча ном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај при вред но дру штво или дру го прав но
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лице из чла на 23. овог зако на или при вред но дру штво и
дру го прав но лице које изра ђу је тех нич ку доку мен та ци ју
за гра ђе ње обје ка та, одно сно нов ча ном казном од 3.000 КМ
до 10.000 КМ казни ће се за пре кр шај физич ко лице које
изра ђу је тех нич ку доку мен та ци ју за гра ђе ње обје ка та, ако:

а) не утвр ди про пи са ну орга ни за ци ју (члан 9),

б) супрот но про пи си ма, стан дар ди ма и дру гим нор ма -
ти ви ма зашти те од пожа ра потвр ди да су у пот пу но сти
при ми је ње ни про пи си, стан дар ди и дру ги нор ма ти ви
зашти те од пожа ра који ма је обез би је ђе на функ ци о нал ност
и ефи ка сност тех нич ком доку мен та ци јом при вред них,
одно сно ода бра них мје ра и нор ма ти ва зашти те од пожа ра
(члан 21. став 3. и члан 23. став 1) и

в) не посту пи у скла ду са про пи си ма и стан дар ди ма
при испи ти ва њу из чла на 24. став 4, чла на 32. став 2. и чла -
на 33. овог зако на, те ако та испи ти ва ња врши без одо бре -
ња из чла на 24. став 4. и чла на 32. став 2. овог зако на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се пред -
у зет ник реги стро ван за врше ње дје лат но сти зашти те од
пожа ра нов ча ном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ.

(3) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се и
одго вор но лице у при вред ном дру штву или дру гом прав -
ном лицу из чла на 23. овог зако на или при вред ном дру -
штву и дру гом прав ном лицу или пред у зет ни ку реги стро -
ва ном за врше ње дје лат но сти зашти те од пожа ра нов ча ном
казном од 500 КМ до 3.000 КМ.

(4) Ако Ватро га сни савез Репу бли ке Срп ске, сред ства
за тех нич ко опре ма ње ватро га сних једи ни ца кори сте
супрот но одред ба ма из чла на 81. ста ва 1. овог зако на
казни ће се нов ча ном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ, а
одго вор но лице у Ватро га сном саве зу Репу бли ке Срп ске,
гра ду или општи ни казни ће се нов ча ном казном од 300 КМ
до 1.000 КМ.

Члан 84.

(1) Нов ча ном казном од 1.000 КМ до 10.000 КМ казни -
ће се за пре кр шај при вред но дру штво или дру го прав но
лице ако:

а) при изво ђе њу радо ва на објек ти ма не пре ду зме
потреб не мје ре за спре ча ва ње изби ја ња и шире ња пожа ра
и не обез би је ди потреб на сред ства и опре му за гаше ње
пожа ра (члан 17. став 3),

б) не одре ди пожар ни сек тор или не спро ве де све тех -
нич ке мје ре на осно ву којих су ови сек то ри одре ђе ни (члан
18),

в) упо тре бља ва неис прав не или непра вил но поста вље -
не инста ла ци је, уре ђа је, као и димо во де и ложи шта или
нема доку мен та ци ју о одр жа ва њу (члан 25),

г) држи или ускла ди шта ва лако запа љи ве мате ри је про -
тив но одред ба ма чла на 26. став 1. овог зако на или кори сти
отво ре ну ватру про тив но одред би чла на 26. став 2. овог
зако на,

д) не држи у при прав но сти уре ђа је, опре му и алат за
гаше ње пожа ра на мје сти ма која су лако при сту пач на (члан
28. став 1),

ђ) не обез би је ди ватро га сно дежур ство (члан 30) и ако
не обез би је ди редов но испи ти ва ње руч них и пре во зних
апа ра та за гаше ње почет ног пожа ра (члан 32. став 1),

е) не обез би је ди редов но испи ти ва ње исправ но сти и
функ ци о нал но сти уре ђа ја, одно сно систе ма за доја ву и
гаше ње пожа ра пре ма упут ству про из во ђа ча, а нај ма ње
један пут годи шње и ако о томе не посто ји еви ден ци ја (члан
33),

ж) ста ви у про мет уре ђа је, опре му и сред ства про тив но
одред ба ма чла на 31. овог зако на или ако не извр ши наре ђе -
ње о забра ни упо тре бе такве опре ме (члан 76),

з) се пона ша супрот но одред би чла на 34. овог зако на,

и) не извр ши обу ча ва ње и упо зна ва ње рад ни ка са опа -
сно сти ма од пожа ра и прак тич ном упо тре бом сред ста ва за
гаше ње пожа ра као и про пи са ну про вје ру рад ни ка у руко -
ва њу апа ра ти ма за почет но гаше ње пожа ра (члан 36),

ј) не доне се план и про грам струч ног уса вр ша ва ња
ватро га са ца или не орга ни зу је њего во спро во ђе ње или не
врши про вје ра струч ног зна ња ватро га са ца (члан 46),

к) не обез би је ди број ност ватро га са ца (члан 49. став 3)
или су ватро га сци под ути ца јем сред ста ва из чла на 49. став
4. овог зако на или не одр жа ва тех нич ку опре му из сред ста -
ва у скла ду са чла ном 49. став 5. овог зако на,

л) по сазна њу за пожар не посту пи у скла ду са чла ном
62. став 2. овог зако на,

љ) спре ча ва или оме та извр ше ње наре ђе ња руко во ди о -
ца гаше ња пожа ра (члан 66),

м) без оправ да них раз ло га не ста ви на рас по ла га ње
алат, пре во зна, тех нич ка и дру га сред ства потреб на за
гаше ње пожа ра и спа са ва ње људи и имо ви не (члан 67. став
3) и

н) не упла ћу ју оба ве зе из чла на 81. овог зако на.

(2) За пре кр ша је из ста ва 1. овог чла на казни ће се пред -
у зет ник нов ча ном казном од 500 КМ до 5.000 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на казни ће се нов ча -
ном казном од 150 КМ до 1.500 КМ и одго вор но лице у при -
вред ном дру штву, дру гом прав ном лицу или пред у зет ник.

Члан 85.

Нов ча ном казном од 100 КМ до 1.000 КМ казни ће се за
пре кр шај физи чко лице ако:

а) упо тре бља ва неис прав не или неис прав но поста вље -
не инста ла ци је, димо во де или ложи шта (члан 25. став 2),

б) држи или ускла ди шта ва лако запа љи ве мате ри је про -
тив но одред би чла на 26. став 1. овог зако на или кори сти
отво ре ну ватру про тив но одред би чла на 26. став 2. овог
зако на,

в) вла сник послов ног про сто ра не пре ду зме про пи са не
или нало же не мје ре зашти те од пожа ра (члан 28. став 2),

г) не обез би је ди редов но испи ти ва ње руч них и пре во -
зних апа ра та за гаше ње почет ног пожа ра (члан 32. став 1),

д) посту пи про тив но одред би чла на 6. стaв 4. и чла на
62. став 1. овог зако на,

ђ) спре ча ва или оме та извр ше ње наре ђе ња руко во ди о -
ца гаше ња пожа ра (чл. 65. и 66) и

е) без оправ да ног раз ло га одби је да уче ству је у гаше њу
пожа ра и спа са ва њу људи и имо ви не угро же них пожа ром
или ако одби је да ста ви на рас по ла га ње ватро га сној једи -
ни ци алат, тех нич ка сред ства, пре во зна и дру га сред ства
потреб на за гаше ње пожа ра и спа са ва ње људи и имо ви не
(члан 67. став 1).

X - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 86.

Посто је ће ватро га сне једи ни це и ватро га сна дру штва
осно ва на у скла ду са рани је важе ћим зако ном, ускла ди ће
сво је посло ва ње са одред ба ма овог зако на у року од годи -
ну дана од дана сту па ња на сна гу овог зако на.

Члан 87.

Мини стар ће у року од годи ну дана од дана сту па ња на
сна гу овог зако на дони је ти сље де ће про пи се:

а) Пра вил ник о усло ви ма, осно ви ма и мје ри ли ма за
раз вр ста ва ње при вред них дру шта ва и дру гих прав них
лица, репу блич ких орга на упра ве и дру гих орга на и пред -
у зет ни ка у одго ва ра ју ће кате го ри је угро же но сти од пожа ра
(члан 8. став 3),

б) Мето до ло ги ју за изра ду пла но ва зашти те од пожа ра
(члан 14. став 2),

в) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за при ступ не
путе ве, окрет ни це и уре ђе не пла тое за ватро га сна вози ла у
бли зи ни објек та код којих је пове ћан ризик од пожа ра
(члан 16. став 3),

г) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма зашти те од
пожа ра у објек ти ма нами је ње ним за јав ну упо тре бу у који -
ма се оку пља, бора ви или ради већи број лица (члан 18.
став 2),
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д) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за ста бил не
инста ла ци је за доја ву пожа ра (члан 24. став 5),

ђ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за хидрант ску
мре жу за гаше ње пожа ра (члан 27. став 2),

е) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за изра ду тех -
нич ке доку мен та ци је којом мора ју бити снаб дје ве ни систе -
ми, опре ма и уре ђа ји за откри ва ње пожа ра и алар ми ра ње
(члан 30. став 6), 

ж) Пра вил ник о вође њу еви ден ци је из чла на 32. став 4.
овог зако на, 

з) Пра вил ник о про гра му и начи ну пола га ња струч ног
испи та за про фе си о нал не ватро га сце и руко во ди о це акци је
гаше ња пожа ра (члан 51. став 4),

и) Пра вил ник о уни фор ми и функ ци о нал ним озна ка ма
ватро га са ца у про фе си о нал ним ватро га сним једи ни ца ма
(члан 51. став 4) и

ј) Пра ви ла слу жбе ватро га сних једи ни ца (члан 51. став
4).

(2) Мини стар ће у року из ста ва 1. овог чла на, у сарад -
њи са мини стром над ле жним за посло ве енер ге ти ке,
доније ти Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за зашти ту
елек тро е нер гет ских постро је ња и уре ђа ја од пожа ра (члан
20. став 6).

Члан 88.

Мини стар над ле жан за посло ве пољо при вре де, шумар -
ства и водо при вре де, у сарад њи са мини стром доно си про -
пи се о посеб ним мје ра ма зашти те од пожа ра шума и усје -
ва (члан 29. став 3).

Члан 89.

Мини стар над ле жан за посло ве здра вља и соци јал не
зашти те доно си про пис о здрав стве ним и пси хо фи зич ким
усло ви ма који мора ју да испу ња ва ју ватро га сци у про фе си -
о нал ним ватро га сним једи ни ца ма (члан 50. став 2).

Члан 90.

До доно ше ња про пи са Репу бли ке Срп ске при мје њу ју
се сље де ћи пре у зе ти про пи си:

а) Пра вил ник о смје шта ју и држа њу уља за ложе ње
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 45/67),

б) Пра вил ник о тех нич ким мје ра ма за погон и одр жа ва -
ње елек тро е нер гет ских постро је ња (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 19/68),

в) Пра вил ник о зашти ти на раду при изра ди екс пло зи -
ва и бару та и мани пу ли са њу екс пло зи ви ма и бару ти ма
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 56/69),

г) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за зашти ту од
ста тич ког елек три ци те та (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
62/73),

д) Тех нич ки про пи си о гро мо бра ни ма (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, бр. 13/68 и 13/78),

ђ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за зашти ту
ниско на пон ских мре жа и при па да ју ћих тран сфор ма тор -
ских ста ни ца (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 13/78),

е) Пра вил ник о ватро га сној слу жби на аеро дро му
(“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 13/79),

ж) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за покрет не
затво ре не судо ве за ком при ми ра не теч не и под при ти ском
рас тво ре не гасо ве (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр. 25/80 и
9/86),

з) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за уре ђа је за
ауто мат ско затва ра ње вра та или клап ни отпор них пре ма
пожа ру (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 35/80),

и) Пра вил ник о југо сло вен ским стан дар ди ма за про ти -
век спло зиј ску зашти ту (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
18/61),

ј) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за ста бил не
посу де под при ти ском (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
16/83),

к) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за систе ме за
одво ђе ње дима и топло те наста лих у пожа ру (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 45/83),

л) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за зашти ту
висо ких обје ка та од пожа ра (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
7/84),

љ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за уре ђа је у
који ма се нано се и суше пре ма зна сред ства (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, број 57/85),

м) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за поста вља -
ње котлар ни ца на отво ре ном про сто ру (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 12/85),

н) Пра вил ник о тех нич ким усло ви ма и нор ма ти ви ма за
без бје дан тран спорт теч них и гасо ви тих угљо во до ни ка
маги страл ним наф то во ди ма и гасо во ди ма и наф то во ди ма и
гасо во ди ма за међу на род ни тран спорт (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 26/85),

њ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за зашти ту
скла ди шта од пожа ра и екс пло зи ја (“Слу жбе ни лист
СФРЈ”, број 24/87),

о) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за елек трич не
инста ла ци је ниског напо на (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, бр.
53/88 и 54/88),

п) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за ста бил не
уре ђа је за гаше ње пожа ра угљен-диок си дом (“Слу жбе ни
лист СФРЈ”, бр. 44/83 и 31/89),

р) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за систе ме за
вен ти ла ци ју или кли ма ти за ци ју (“Слу жбе ни лист СФРЈ”,
број 38/89),

с) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за поста вља -
ње ста бил них судо ва под при ти ском за теч ни угљен-диок -
сид (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 39/90),

т) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за цијев не
водо ве за гасо ви ти кисе о ник (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
52/90),

ћ) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за зашти ту
елек тро е нер гет ских постро је ња и уре ђа ја од пожа ра (“Слу -
жбе ни лист СФРЈ”, број 74/90),

у) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за пре глед и
испи ти ва ње ста бил них судо ва под при ти ском за теч ни
угљен-диок сид (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број 76/90),

ф) Пра вил ник о тех нич ким нор ма ти ви ма за хидрант ску
мре жу за гаше ње пожа ра (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
30/91) и

х) гру пе југо сло вен ских стан дар да са оба ве зном при -
мје ном.

Члан 91.

Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи Закон
о зашти ти од пожа ра (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 16/95, 16/02, 2/05, 1/08).

Члан 92.

Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1050/12 Пред сјед ник
10. јула 2012. годи не Народ не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.

1499

На основу члана 70. став 1. тачка 8. и члана 92. допу-
њеног Амандманом LXXXIV Устава Републике Српске,
члана 6. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 56.
став 1. тачка 5., члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Послов-
ника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматра-
ња Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна
скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници,
одржаној 17. јула 2012. године, донијела је  с љ е д е ћ у
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