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ТЕМА 2: 

Законска регулатива, технички прописи и 
стандарди 



Законска регулатива 

• Кровни Закони: 

 Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 
111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018) 

 Закон о акредитацији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2010) 

 Закон о техничким захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009) 

 



• Правилници и уредбе: 
 Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, 

садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и 
садржају знака усаглашености („Сл. гласник РС”, бр. 98/2009) 

 Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова 
усаглашености („Сл. гласник РС”, бр. 98/2009) 

 Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за 
оцењивање усаглашености („Сл. гласник РС”, бр. 98/2009) 

 Правилник о обавезном атестирању елемената типских 
грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о 
условима које морају испуњавати организације удруженог 
рада овлашћене за атестирање тих производа („Сл.лист СФРЈ“, 
бр. 24/90) 

 Правилник о посебним условима које морају испуњавати 
правна лица која добијају овлашћење за обављање послова 
контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и 
инсталација („Службени гласник РС”, бр. 52/15 и 59/16) 



• Члан 4 (Појмови): 

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

Закон о заштити од пожара 



• Члан 36 (Подобност објекта за употребу): 

 Објекат је подобан за употребу у погледу 
спроведености мера заштите од пожара ако је 
обезбеђен доказ о исправном функционисању и 
деловању изведених инсталација и уређаја за 
аутоматско откривање и дојаву пожара, гашење 
пожара и детекцију експлозивних и запаљивих гасова, 
инсталација у зонама опасности од експлозије, и 
инсталација за одвођење дима и топлоте; 

 Обезбеђен доказ о исправном функционисању и 
деловању изведених инсталација хидрантске мреже за 
гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење 
пожара. 



• Члан 43 (Одржавање инсталација и уређаја): 

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



• Члан 44 (Контролисање инсталација и уређаја): 

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

 

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



Закон о акредитацији 
• Утврђивање од стране националног тела за акредитацију (АТС) да ли 

тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве одговарајућих 
српских, односно међународних и европских стандарда, и када је 
применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, 
како би се вршили одређени послови оцењивања усаглашености. 

• Оцењивање усаглашености је свака активност којом се утврђује да ли 
су испуњени одређени захтеви који се односе на производ, процес, 
услугу, систем или особу. 

• АТС поверава обављање послова акредитације и утврђивање 
компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање 
послова: испитивања; еталонирања; контролисања; сертификације 
производа; сертификације система менаџмента итд. 

• Послови за које је потребна акредитација утврђују се законима и 
техничким прописима. 



Закон о техничким захтевима за производе 
и оцењивању усаглашености  

• Члан 2 (Појмови): 

 Оцењивање усаглашености је свака активност којом се 
утврђује да ли је производ, односно процес производње 
усаглашен са прописаним техничким захтевима. 

 Тело за оцењивање усаглашености је правно лице или део 
правног лица које обавља послове оцењивања 
усаглашености, укључујући испитивање, еталонирање, 
сертификацију и контролисање. 

 Исправа о усаглашености је декларација о усаглашености, 
извештај о испитивању, сертификат, уверење о 
контролисању или други документ којим се потврђује 
усаглашеност производа са прописаним захтевима. 



 Именовање је одобрење које надлежни министар даје телу за 
оцењивање усаглашености за спровођење оцењивања усаглашености за 
потребе произвођача, у складу са захтевима из техничког прописа; 

 Овлашћивање је одобрење које надлежни министар даје телу за 
оцењивање усаглашености за обављање послова техничке процене, за 
потребе органа државне управе који спроводи оцењивање 
усаглашености, у складу са захтевима из техничког прописа; 

 Техничка процена је испитивање, односно контролисање производа у 
складу са захтевима техничког прописа, које обавља овлашћено тело за 
оцењивање усаглашености за потребе органа државне управе; 

 Техничка спецификација је документ у коме се утврђују технички захтеви 
за производе и поступци оцењивања усаглашености, који припрема 
стручна комисија коју образује надлежно министарство, а доноси га 
министар који руководи радом министарства; 

 Преглед је активност редовног или ванредног проверавања испуњености 
прописаних захтева за безбедност производа током века употребе; 

 Знак усаглашености је ознака коју произвођач ставља на производ и 
којим се потврђује да је тај производ усаглашен са прописаним 
техничким захтевима. 



• Начин прописивања техничких захтева за производе 
дефинисан је члановима 3,4,5,6,7 Закона. 

 

• Технички пропис припрема и доноси Министарство у оквиру 
свог делокруга. 

 

• Технички захтеви за појединачни производ, односно групе 
производа прописују се техничким прописом непосредно, 
навођењем тих захтева у тексту прописа или посредно, 
позивањем техничког прописа на српски стандард, односно 
техничку спецификацију. 



• Технички пропис се може позвати на српски стандард на 
два начина: 

1. техничким прописом може се одредити да је једини 
начин постизања усаглашености са захтевима тог 
прописа испуњавање захтева српског стандарда на који 
се технички пропис позива; 

2. техничким прописом може се одредити да је један 
од могућих начина постизања усаглашености са 
захтевима тог прописа испуњавање захтева српског 
стандарда на који се технички пропис позива. 

• Институт за стандардизацију Србије (ИСС) дужан је да, на 
захтев надлежног Министарства, достави обавештење о 
томе да ли за производ који се уређује техничким 
прописом постоји одговарајући српски стандард или 
предстоји његово доношење, односно да ли постоји 
одговарајући међународни или европски стандард. 



• Прописивање обавезе оцењивања усаглашености дато је у 
чланом 9 Закона а техничким прописом се одређује врста 
исправе о усаглашености коју је испоручилац дужан да изда 
или обезбеди за производ пре његовог стављања на тржиште 
или употребу. 

 

• Поступци оцењивања усаглашености утврђују се техничким 
прописом којим се утврђује начин оцењивања усаглашености 
који може да обухвати примену једног поступка, неколико 
поступака или комбинацију различитих поступака оцењивања 
усаглашености. 



Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач 

• Оцењивање усаглашености које спроводи произвођач, његов 
заступник или увозник дефинише се техничким прописом за 
одређени производ. 

• На основу члана 3 Уредбе о начину спровођења оцењивања 
усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и 
облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Сл. 
гласник РС”, бр. 98/2009, 23/2017) ако је техничким прописом 
утврђено да оцењивање усаглашености спроводи произвођач, 
тим прописом прописују се и захтеви везани за интерну 
контролу производње. 

• На основу спроведеног поступка оцењивања усаглашености, 
произвођач издаје Декларацију о усаглашености, ако је 
производ који је предмет оцењивања усаглашен са прописаним 
захтевима. 



Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело 

• Оцењивање усаглашености које спроводи именовано тело 
дефиниише се техничким прописом за одређени производ. 

• На основу члана 4 Уредбе ако је техничким прописом утврђено 
да оцењивање усаглашености спроводи Именовано тело, 
оцењивање усаглашености се спроводи на основу захтева за 
оцењивање усаглашености који се подноси Именованом телу. 

• Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености у складу 
са модулом оцењивања усаглашености (8 модула, од A до H) 
који је утврђен техничким прописом. 

• Именовано тело спроводи оцењивање усаглашености у складу 
са модулом оцењивања усаглашености који је утврђен 
техничким прописом на основу члана 7 Уредбе. 



• На основу члана 8 Уредбе за предметни производ који 
испуњава прописане захтеве Именовано тело издаје 
одговарајућу исправу о усаглашености, у складу са техничким 
прописом и обимом послова који је утврђен решењем о 
његовом именовању. 

• Именовано тело не може да изда исправу о усаглашености за 
своје производе, производе које увози, односно купује. 

• Именовано тело на основу члана 15 Уредбе дужно је да води 
евиденцију о издатим и одузетим исправама о усаглашености, 
ограничавању важења издатих исправа о усаглашености, као и 
о одбијању издавања исправа о усаглашености. 

• Именовано тело дужно је да чува документацију о 
резултатима испитивања и друге податке, као и техничку и 
другу документацију у вези са спроведеним поступком 
оцењивања усаглашености и издатом исправом о 
усаглашености, у року од 10 година од дана издавања исправе 
о усаглашености. 



Оцењивање усаглашености које спроводи орган државне 
управе 

 

• Када је техничким прописом утврђено да оцењивање 
усаглашености спроводи орган државне управе, надлежни 
орган државне управе, на захтев произвођача, спроводи 
оцењивање усаглашености у складу са поступцима утврђеним 
тим прописом. 

• Орган државне управе, пре издавања исправе о усаглашености, 
налаже произвођачу који није испунио прописане захтеве да 
предузме одговарајуће корективне мере. 

• Ако орган државне управе, приликом провере усаглашености, 
после издавања исправе о усаглашености, утврди да производ 
не испуњава прописане захтеве, наложиће произвођачу да 
предузме одговарајуће корективне мере и по потреби може 
решењем, привремено или трајно, да одузме исправу о 
усаглашености или ограничи важење те исправе. 



• Када је техничким прописом утврђено да оцењивање 
усаглашености спроводи орган државне управе, а када за 
потребе тог органа техничку процену врши тело за 
оцењивање усаглашености, то тело мора да испуњава захтеве 
из техничког прописа у смислу члана 12.  Закона. 

 

• Надлежно Министарство објављује јавни позив за 
подношење пријаве за овлашћивање тела за оцењивање 
усаглашености ради вршења техничке процене. 

 

• У јавном позиву се наводи нарочито број и врста тела за 
оцењивање усаглашености потребних органу државне управе 
за вршење техничке процене, као и захтеве из техничког 
прописа које то тело мора да испуни. 



Улога акредитације у оцењивању усаглашености 

 

• При доношењу решења о именовању или овлашћивању тела за 
оцењивање усаглашености сматра се да тело за оцењивање 
усаглашености које има акт о акредитацији испуњава 
прописане захтеве у мери у којој су обухваћени обимом 
акредитације, узимајући у обзир поступке оцењивања 
усаглашености и производе обухваћене акредитацијом. 

 

• Министарство надлежно за послове који се односе на техничке 
прописе, на предлог надлежног Министарства, врши 
пријављивање именованог, односно овлашћеног тела за 
оцењивање усаглашености одговарајућој међународној 
организацији у складу са правилима потврђених међународних 
споразума чији је потписник Република Србија. 





Обавезе произвођача, увозника и дистрибутера производа 

 

• Обавезе произвођача, увозника производа, обавезе 
дистрибутера производа, обавезе власника производа у 
употреби дефинисане су поглављем IV Закона о техничким 
захтевима за производе и оцењивању усаглашености. 

 

• Производ се ставља на тржиште, односно испоручује на 
тржишту само ако је усаглашен са прописаним техничким 
захтевима, ако је његова усаглашеност оцењена према 
прописаном поступку, ако је означен у складу са прописима и 
ако га прате прописане исправе о усаглашености и друга 
прописана документација. 



Важење иностраних исправа и знакова усаглашености  

 

• Исправе о усаглашености које је издало инострано тело за 
оцењивање усаглашености и знаци усаглашености издати у 
иностранству важе у Републици Србији, ако су издати у складу 
са потврђеним међународним споразумима чији је потписник 
Република Србија. 

• Надлежни министар може признати важење иностраних 
исправа и знакова усаглашености којима се потврђује 
усаглашеност производа са иностраним техничким прописом, 
под условом да захтеви из тог прописа обезбеђују најмање 
исти степен заштите безбедности живота и здравља људи, 
заштите животиња и биљака, заштите животне средине, 
заштите потрошача и других корисника и заштите имовине, који 
су одређени захтевима српског техничког прописа. 



У пракси... 

 

• Сви материјали, конструкције, инсталације и опрему и уређаји 
који се користе у циљу заштите објеката од пожара морају 
имати важеће исправе о усаглашености, појединачне 
сертификате којима се доказује квалитет уграђеног материјала 
и опреме (декларације произвођача), односно извршених 
радова (пробне коцке, провере квалитета насутих подлога и 
др.), као и посебни сертификати које издају именована тела, а 
односе се на исправност одговарајућих система инсталација и 
опреме. 



Садржај исправе о усаглашености 
 

• Исправе о усаглашености, које се издају на основу техничких 
прописа, могу бити: 

1) Декларација; 

2) Сертификат; 

3) Извештај о испитивању; 

4) Друге исправе о усаглашености.  

 

Декларација и Сертификат могу да, као прилог, садрже и 
извештаје о испитивању на основу којих су издати, ако је то 
предвиђено техничким прописом. 



Декларација је исправа којом произвођач или његов заступник потврђује да: 
1) су испуњени сви одговарајући захтеви из техничког прописа; 
2) поседује техничку документацију, односно другу документацију о 
испитивањима, којом се несумњиво потврђује испуњеност захтева из техничког 
прописа; 
3) преузима одговорност за усаглашеност производа са прописаним захтевима, 
односно за безбедност производа. 
 
Декларација садржи, нарочито: 
1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта произвођача или заступника; 
2) јединствени идентификациони број производа; 
3) опис производа (може бити праћен фотографијом, ако је то одговарајуће) који садржи 
назив, марку, тип, односно модел или друге податке,  ради  ближе идентификације 
производа; 
4) назив државе у којој је производ произведен; 
5) назив техничког прописа на основу кога је оцењена усаглашеност предметног производа, 
укључујући и број службеног гласила Републике Србије у коме је тај пропис објављен; 
6) податке о примењеним стандардима или техничким спецификацијама на које се 
технички пропис позива, а у односу на које се изјављује да постоји усаглашеност; 
7) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање Декларације у име 
произвођача или његовог заступника; 
8) место и датум издавања Декларације. 



Сертификат је исправа којом Именовано тело или надлежни орган потврђује да је 
производ усаглашен са захтевима техничког прописа. 
 
Сертификат садржи, нарочито: 
1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта Именованог тела које је издало 
Сертификат; 
2) јединствени број Именованог тела из Регистра именованих тела за оцењивање 
усаглашености; 
3) назив и број Сертификата; 
4) пословно име, односно име или назив и адресу седишта произвођача; 
5) пословно име, односно име или назив и адресу седишта подносиоца захтева; 
6) назив производа који је предмет сертификата, укључујући и марку, тип, односно модел или 
друге податке ради ближе идентификације производа, као и годину производње; 
7) изричиту изјаву којом се потврђује да је производ усаглашен са захтевима техничког 
прописа и назив тог прописа, укључујући и број службеног гласила у коме је тај пропис 
објављен, односно изјаву којом се потврђује да је производ усаглашен са захтевима 
примењених српских стандарда; 
8) број извештаја о испитивању или другог одговарајућег извештаја на основу кога је 
Сертификат издат; 
9) рок важења Сертификата, ако је то применљиво;    
10) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за издавање Сертификата; 
11) место и датум издавања Сертификата. 



Извештај о испитивању је исправа којом Именовано тело или надлежни 
орган  потврђује да је производ усаглашен са прописаним захтевима. 
 
Извештај о испитивању садржи, нарочито: 
1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта Именованог тела које је 
сачинило Извештај о испитивању; 
2) јединствени број Именованог тела из Регистра именованих тела за оцењивање 
усаглашености; 
3) назив исправе (Извештај о испитивању), број под којим је тај извештај сачињен, као и 
идентификацију сваке стране извештаја која омогућава де се она препозна као део 
извештаја, као и прецизну идентификацију краја извештаја;   
4) идентификацију коришћене методе испитивања; 
5) опис, стање и недвосмислену идентификацију узорака који су испитивани,  датум 
пријема узорака, датуме обављања испитивања, као и план и процедуре узорковања; 
6) резултате испитивања са, ако је потребно, мерним јединицама; 
7) пословно име, односно име или назив и адресу седишта произвођача; 
8) пословно име, односно име или назив и адресу седишта подносиоца захтева; 
9) идентификацију и потпис овлашћеног лица, одговорног за сачињавање извештаја; 
10) место и датум издавања сачињавања извештаја. 



Облик, изглед и садржај знака усаглашености 
 
Пре стављања на тржиште или употребу, производ који је усаглашен са захтевима 
техничког прописа означава се одговарајућим знаком усаглашености, ако је то 
утврђено техничким прописом. 
Знакови усаглашености јесу: 
1) Српски знак усаглашености; 
2) СЕ знак; 
3) други знакови усаглашености, у складу са посебним прописима (нпр. Е знак 
хомологације). 





Атести 

Правилником се прописује се поступак обавезног атестирања 
елемената типских грађевинских конструкција у погледу отпорности 
према пожару (у даљем тексту: производи), и то:  
1) зидова - носећих, неносећих;  
2) стубова;  
3) међуспратних конструкција;  
4) носача (носећих греда, кровних конструкција и др.); 
5) кровних покривача; 
6) врата и других елемената за затварање отвора у зидовима; 
7) димњака; 
8) вентилационих канала. (SRPS U.J1.172 - Заштита од пожара. 
Испитивање отпорности вентилационих канала према пожару) 



• За производе за које се испитивањем утврди да испуњавају 
прописане услове, организација овлашћена за обавезно 
атестирање издаје атест, уз који прилаже извештај о 
испитивању. 
 

• Време важења атеста је шест година од дана издавања, ако се 
контролом саобразности извршеном према члану 11. 
правилника утврди да су производи саобразни атестираном 
типу. 
 

• Атест и извештај о испитивању издају се у три примерка, од 
којих се један доставља подносиоцу захтева за атестирање, 
други Савезном заводу за стандардизацију, а трећи задржава 
организација овлашћена за обавезно атестирање. 
 

• Организација овлашћена за обавезно атестирање је дужна да 
атест и извештаје о испитивању чува најмање десет година од 
дана њиховог издавања. 



Стандарди 
SRPS EN 12845:2015 - Инсталације за гашење пожара — Аутоматски спринклер системи — 
Пројектовање, уградња и одржавање 
SRPS CEN/TS 14816:2012  - Инсталације за гашење пожара-Системи са распршивањем воде- 
Пројектовање, уградња и одржавање 
 SRPS EN 13565-2:2011- Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење пеном — Део 
2: Пројектовање, извођење и одржавање 
 
SRPS EN 60079-29-2:2017 - Експлозивне атмосфере – Део 29-2: Детектори гаса – Избор, 
инсталација, употреба и одржавање детектора запаљивих гасова и кисеоника 
SRPS CEN/TR 12101-4:2010 - Системи за контролу дима и топлоте - Део 4: Уграђени системи 
за одвођење дима и топлоте 
 
SRPS EN 15004-1:2009 - Инсталације за гашење пожара - Системи за гашење гасом - Део 1: 
Пројектовање, уградња и одржавање; 
SRPS EN 12094-1:2008 - Инсталације за гашење пожара - Компоненте система за гашење 
гасом - Део 1: Захтеви и методе испитивања електричних уређаја за аутоматску контролу и 
одлагање гашења 
SRPS EN 12094-3:2008 - Инсталације за гашење пожара - Компоненте система за гашење 
гасом - Део 3: Захтеви и методе испитивања ручних уређаја за окидање и заустављање рада 
 
SRPS CEN/TS 54-14:2009-Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи - Део 14: 
Смернице за планирање, пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и 
одржавање 


