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ПРЕДМЕТ: Локацијски услови из дела заштите од пожара  
 

  
 
 

У вези поднетог захтева Општинске управе Велико Градиште, одељења за 
урбанизам , комунално-станбене и имовинско-правне послове бр.353-26472016-06 
од 17.11.2016. године  за издавање услова из дела заштите од пожара за издавање 
локацијских услова за изградњу спортске хале са анексом на к.п.бр. 2366/441 К.О. 
Велико градиште у Великом Градишту, ул. Житни трг бр. 1., на основу чл. 29. ст. 2. 
Закона о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/2009, 20/2015), чл. 53а, 54 
и 55. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010, одлука УС Рс: бр. 233/2009, 295/2009, 74/2010, 24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 54/2013-11, 58/2013, 68/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014), 
утврдити следеће услове: 

 

1.  Предвидети мобилну опрему за гашење пожара сходно намени, величини 
објекта и пожарном оптерећењу, сходно чл. 77. тач. 5. Закона о заштити од 
пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09 и 20/2015) и СРПС У.Ј. 1.030 (''Сл.лист 
СФРЈ'', бр. 36/76); 

2.  Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог 
нивоа заштите, сходно чл. 40. ст. 4. Закона о заштити од пожара и 
Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског 
пражњења (''Сл.лист СРЈ'', бр. 11/96); 

3.  Предвидети прилазе за ватрогасна возила, сходно чл. 41. Закона о заштити 
од пожара; 

4.  Предвидети довољан број излаза и пролаза у случају евакуације, сходно чл. 
40. ст. 1. Закона о заштити од пожара; 

5.  Електричне инсталације ниског напона предвидети према Правилнику о 
техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (''Сл.лист 
СФРЈ'', бр. 53/88, 54/88); 

6.  Предвидети хидрантску мрежу за гашење пожара, сходно Правилнику о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 30/91); 

7.  Заштиту гаража од пожара предвидети на основу Правилника о техничким 
нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 

експлозија (''Сл.лист Србије и Црне Горе'', бр. 31/2005); 
8.  Систем вентилације и климатизације предвидети према Правилнику о 

техничким нормативима за системе климатизације и вентилације (''Сл.лист 
СФРЈ'', бр. 38/89 и ''Сл.гласник РС'', бр. 118/2014); 

9. Саобраћајнице предвидети према Правилнику о техничким нормативимса за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у 
близини објекта повећаног ризика (''Сл.лист СРЈ'', бр. 8/95); 

10. Системе за аутоматску дојаву пожара предвидети према Правилнику о 
техничким нормативима за стабилне инсаталације за дојаву пожара 
(''Сл.лист СРЈ'' бр.87/93). 

11. Остале инсталације предвидети према нормативима за такву врсту 
објеката. 

 



Приликом израде техничке документације придржавати се свих позитивних 
закона и прописа из области заштите од пожара и експлозија за ову врсту 
објеката. 

Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе сагласно чл.18. Закона о 
републичким административним таксама (''Сл.гласник РС'', бр. 43/03, 53/04, 
42/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 70/11, 55/12, 47/13, 57/14, 83/15, 
112/2015 и 50/2016). 

  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
                            главни полицијски саветник 

              Др Горан Ђорђевић 
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