
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање 
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10, 

114/2015) 

  
број  
 
  
 

Датум: 07.02.2019. године 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство унутрашњих послова, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Наташа Ракетић, natasa.raketic@mup.gov.rs  

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Правилник о техничким нормативима за заштиту 
угоститељских објеката од пожара Rulebook on technical norms for the protection of catering facilities from fire, број страна 13 
 
 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: члан 44а Закона о заштити од пожара („Службени гласник РСˮ, бр. 
111/09, 20/15 и 87/18) 

5. Веза са другим прописима: 

6 Разлози за доношење техничког прописа (на српском и енглеском): 
Ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију угоститељских 
објеката 
Special technical standards for fire safety for the construction, upgrading and reconstruction of catering facilities 
 

7. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће): 
 
 

8. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [  ]  Да     [  ]  Не 
 
   Објављен технички пропис 
   [  ]  Да      [  ]  Не 

 
 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 
Технички пропис је у завршној фази припреме и очекује се његово објављивање. Имајући у виду да уређује питања од значаја за 
безбедност објеката и људи неопходна је хитност у доношењу овог прописа 

9. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): 
Ближе се уређују посебни технички нормативи безбедности од пожара за изградњу, доградњу и реконструкцију угоститељских 
објеката 
Special technical standards for fire safety for the construction, upgrading and reconstruction of catering facilities 
 

10. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе 
као основа за његову израду: SRPS ЕN 13501-1, SRPS EN 1838, SRPS EN 60598-2-22 и SRPS EN 50172 
 

11. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа 
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: 

12. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: фебруар 2019. године 

13. Предложени датум примене прописа: фебруар 2019. године 

14.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: Правилник о техничким нормативима за 
заштиту угоститељских објеката од пожара („Службени гласник РСˮ број 61/15). 

15. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 
   [  ]  Да      [  ]  Не 
 

16. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

17. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 

18. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
   [  ]  Дa      [  ]  Нe 

19. Процена потреба за нотификацијом: 

mailto:natasa.raketic@mup.gov.rs


 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa      [  ]  Нe 

  
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa      [  ]  Нe 

 


