
У тач ки 3 ри је чи: “члан 33 и” и ри је чи: “став 1”
бри шу се.

У тач ки 4 ри је чи: “нај ка сни је 30 да на” бри шу се,
а ри је чи: “31 став 3” за мје њу ју се ри је чи ма: “28 став
5;”.

Ст. 2 и 3 ми је ња ју се и гла се:
“(2) За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће

се фи зич ко ли це и од го вор но ли це у прав ном ли цу
код по сло дав ца нов ча ном ка зном у из но су од 30 еура
до 2.000 еура.

(3) За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се
пред у зет ник нов ча ном ка зном у из но су од 150 еура
до 6.000 еура.”

Члан 29
У чла ну 40 став 1 ри је чи: “од јед не по ло ви не до

два де се то стру ког из но са ми ни мал не за ра де у Цр ној
Го ри” за мје њу ју се ри је чи ма: “у из но су од 30 еура до
2.000 еура”.

У тач ки 2 ри је чи: “гра ђан ско-прав ни уго вор”
за мје њу ју се ри је чи ма: “уго вор о оба вља њу по сло ва,
од но сно услу га”.

Члан 30
Члан 41ми је ња се и гла си:
“(1) Нов ча ном ка зном на ли цу мје ста у из но су

до 200 еура ка зни ће се фи зич ко и од го вор но ли це у
прав ном ли цу, од но сно од го вор но ли це у ди је лу стра -
ног дру штва ре ги стро ва ном у Цр ној Го ри за пре кр -
шај, ако у по слов ним про сто ри ја ма, од но сно мје сту
ра да не ма рад ну до зво лу за стран ца (члан 38 став 3).

(2) За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се
прав но ли це и пред у зет ник нов ча ном ка зном на ли цу
мје ста у из но су до 400 еура.

(3) Нов ча ну ка зну из ст. 1 и 2 овог чла на из ри че
ин спек тор ра да.” 

Члан 31
По сли је чла на 42 до да ју се три но ва чла на ко ји

гла се:
“Члан 42а

(1) Ра се ље на ли ца из бив ших ју го сло вен ских ре -
пу бли ка и ин тер но ра се ље на ли ца са Ко со ва, ко ји ма
је у скла ду са чла ном 105а став 5 За ко на о стран ци ма
(“Слу жбе ни лист ЦГ”, бр. 82/08 и 72/09) одо брен при -
вре ме ни бо ра вак у Цр ној Го ри, мо гу до би ти лич ну
рад ну до зво лу, у скла ду са овим за ко ном.

(2) Лич на рад на до зво ла за ли ца из ста ва 1 овог
чла на из да је се на пе ри од ва же ња одо бре ња за при -
вре ме ни бо ра вак.

Члан 42б
(1) По ступ ци ко ји су за по че ти при је дана сту па -

ња на сна гу овог за ко на окон ча ће се по овом за ко ну,
ако је то по вољ ни је за стран ку.

(2) Рад на до зво ла из да та при је да на сту па ња на
сна гу овог за ко на ва жи до ис те ка вре ме на на ко је је
из да та.

Члан 42ц
Про пи си за спро во ђе ње овог за ко на ускла ди ће

се са овим за ко ном у ро ку од три мје се ца од да на сту -
па ња на сна гу овог за ко на.

Да ном сту па ња на сна гу овог за ко на пре ста је да
ва жи Прав нил ник о по ступ ку при ја ве по чет ка и пре -
стан ка ра да стра на ца (“Слу жбе ни лист ЦГ”, број 81/08).

Члан 32
При мје на чл. 39, 40 и 41 овог за ко на од ла же се

до да на по чет ка при мје не За ко на о пре кр ша ји ма
(“Слу жбе ни лист ЦГ”, број 1/11).

Члан 33
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об -

ја вљи ва ња у “Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре”.

Број 02-1/11-1/6
ЕПА 522 XXIV
Под го ри ца, 22. ју на 2011. го ди не

Скупштина Црне  Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.

646. 
На осно ву чла на 95 тач ка 3 Уста ва Цр не Го ре

до но сим
У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 
ЗА КО НА О ЗА ШТИ ТИ И СПА ША ВА ЊУ
Про гла ша вам За кон о из мје на ма За ко на о за -

шти ти и спа ша ва њу, ко ји је до ни је ла Скуп шти на Цр -
не Го ре 24. са зи ва, на сед мој сјед ни ци пр вог ре дов ног
(про љећ њег) за си је да ња у 2011. го ди ни, да на 22. ју на
2011. го ди не.

Број: 01- 809/2
Под го ри ца, 27.06.2011. го ди не

Предсједник Црне Горе,
Филип Вујановић, с.р.

На осно ву чла на 82 став 1 тач ка 2 и чла на 91
став 1 Уста ва Цр не Го ре, Скуп шти на Цр не Го ре 24.
са зи ва, на сед мој ćед ни ци пр вог ре дов ног (про љећ -
њег) за си је да ња у 2011. го ди ни, да на 22. ју на 2011.
го ди не, до ни је ла је

З А К О Н 
О ИЗ МЈЕ НА МА ЗА КО НА О ЗА ШТИ ТИ И 

СПА ША ВА ЊУ
Члан 1

У За ко ну о за шти ти и спа ша ва њу („Слу жбе ни
лист ЦГ“, бр. 13/07 и 5/08 ) члан 88 ми је ња се и гла си:

„У јав ним, по слов ним објек ти ма по вр ши не пре -
ко 1000 m², као и ин ду стриј ским објек ти ма, објек ти ма
са ви со ким по жар ним оп те ре ће њем, га ра жа ма (сред -
њим и ве ли ким) и објек ти ма у ко ји ма се оку пља ве ћи
број ли ца оба ве зно се из во ди ста бил на ин ста ла ци ја за
га ше ње по жа ра.

Ста бил ну ин ста ла ци ју за га ше ње по жа ра мо же
да из во ди при вред но дру штво, дру го прав но ли це или
пред у зет ник ко ји ис пу ња ва усло ве у по гле ду тех нич -
ке и струч не оспо со бље но сти. Усло ви у по гле ду тех -
нич ке и струч не оспо со бље но сти из овог ста ва утвр -
ђу ју се про пи сом ко ји до но си Ми ни стар ство.

Тех нич ке за хтје ве за за шти ту га ра жа за пут нич -
ке ауто мо би ле од по жа ра и екс пло зи ја утвр ђу ју се
про пи сом Ми ни стар ства.“

Члан 2
Члан 89 ми је ња се и гла си:
„ При је по чет ка из град ње или ре кон струк ци је

ин ве сти ци о ног објек та, ин ве сти тор је ду жан да при -
ба ви са гла сност Ми ни стар ства у по гле ду за шти те од
по жа ра и екс пло зи ја на ре ви ди ра ну тех нич ку до ку -
мен та ци ју - про је кат, од но сно ела бо рат за шти те од
по жа ра, осим за:
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- по ро дич не стам бе не згра де на ми је ње не за ста -
но ва ње, по вр ши не до 500 m² и са нај ви ше че ти ри за -
себ не стам бе не је ди ни це;

- објек те за ко је се из да ју при вре ме ни ур ба ни -
стич ко тех нич ки усло ви, по вр ши не до 100 m² за тво -
ре ног про сто ра, а у ко ји ма се не др же бо је и ла ко ви и
дру ге ла ко за па љи ве ма те ри је;

- објек те ти па: пот пор ни зи до ви, ше та ли шта,
пар ко ви итд.

За објек те за ко је гра ђе вин ску до зво лу из да је
ор ган др жав не упра ве над ле жан за по сло ве из град ње
обје ка та, глав ни про је кат са др жи про је кат за шти те од
по жа ра, од но сно про је кат за шти те од по жа ра са зо на -
ма опа сно сти, у скла ду са план ском, од но сно тех нич -
ком до ку мен та ци јом.

За објек те за ко је гра ђе вин ску до зво лу из да је
над ле жни ор ган ло кал не упра ве, глав ни про је кат са -
др жи ела бо рат за шти те од по жа ра.“

Члан 3
Члан 90 ми је ња се и гла си:
„Одо бре ње за упо тре бу из гра ђе ног или ре кон -

стру и са ног објек та за ко ји Ми ни стар ство из да је про -
тив по жар ну са гла сност мо же се из да ти ка да се, у
скла ду са про пи си ма о из град њи обје ка та, утвр ди да
су у њи ма обез бије ђе не мје ре за шти те од по жа ра
пред ви ђе не у план ској и тех нич кој до ку мен та ци ји.“

Члан 4
Члан 118 ми је ња се и гла си :
“Нов ча ном ка зном од 500 € до 20.000 € ка зни ће

се за пре кр шај прав но ли це, ако:
1) не омо гу ћи ко ри сни ци ма јав не те ле фон ске

мре же у Цр ној Го ри бес плат но по зи ва ње те ле фон ских
бро је ва за хит не ин тер вен ци је, као и бро ја 112, са би -
ло ко јег те ле фон ског уре ђа ја, од но сно Ми ни стар ству
- ОКЦ 112 не до ста ви по да так о те ле фон ском бро ју и
о ло ка ци ји бро ја са ко јег је по зив упу ћен (члан 23);

2) не ус по ста ви и одр жа ва си стем ја вља ња и
оба вје шта ва ња гра ђа на и не обез би је ди по ве за ност
си сте ма с ОКЦ 112 (члан 24);

3) по дат ке о опа сно сти од мах не до ста ви Ми ни -
стар ству ка да утвр ди опа сност од на стан ка ван ред ног
ста ња (члан 32);

4) не из ра ди пред у зет ни план (члан 49 став 1);
5) не опре ми и оспо со би за дје ло ва ње пре ма

пред у зет ном пла ну од ре ђе ни број за по сле них и не
омо гу ћи њи хо во уче шће у опе ра тив ним је ди ни ца ма,
на по зив Ми ни стар ства, од но сно над ле жног ор га на
оп шти не (члан 49 став 2);

6) не оба вје шта ва Ми ни стар ство о вр ста ма и ко -
ли чи на ма опа сних ма те ри ја ко ји ма рас по ла же и дру -
гим по да ци ма од зна ча ја за за шти ту и спа ша ва ње
(члан 50);

7) у слу ча ју ван ред ног ста ња пред у зет не је ди ни -
це не ста ви на рас по ла га ње Ми ни стар ству (члан 51);

8) при је по чет ка из град ње или ре кон струк ци је
ин ве сти ци о ног објек та не при ба ви са гла сност Ми ни -
стар ства у по гле ду за шти те од по жа ра и екс пло зи је на
ре ви до ва ну тех нич ку до ку мен та ци ју - про је кат, од но -
сно ела бо рат за шти те од по жа ра (члан 89 став 1);

9) тех но ло шке про це се у ко ји ма се ко ри сте или
про из во де ла ко за па љи ве и екс пло зив не ма те ри је или
ства ра ју екс пло зив не смје ше не вр ши у објек ти ма или
про сто ри ја ма ко ји су од дру гих обје ка та или про сто ри ја
ме ђу соб но про тив по жар но одво је ни (члан 94 став 1);

10) у објек ти ма и про сто ри ја ма у ко ји ма се
ускла ди шта ва ју и др же ла ко за па љи ви пред ме ти не
обез би је ди сло бод не про ла зе и при ла зе до уре ђа ја за
га ше ње по жа ра (члан 95 став 3);

11) као ко ри сник објек та у ко јем је угра ђен си -
стем за ауто мат ско ја вља ње о по жа ру, хи дрант ска
мре жа, уре ђа ји за кон тро лу и за штит но дје ло ва ње и

уре ђа ји за спр је ча ва ње ши ре ња по жа ра не обез би је ди
њи хо ву ис прав ност и функ ци о нал ност, као и њи хо во
ре дов но ис пи ти ва ње, пре ма упут ству про из во ђа ча, а
нај ма ње је дан пут у шест мје се ци и о то ме не во ди
еви ден ци ју (члан 100);

12) не до не се оп шти акт и њи ме не утвр ди мје ре
у ве зи са спро во ђе њем и уна пр је ђе њем за шти те од
по жа ра ( члан 102);

13) про стор од ре ђен за кам по ва ње не ис пу ња ва
усло ве про пи са не чла ном 105 овог за ко на (члан 105);

14) ра ди спр је ча ва ња из би ја ња и ши ре ња по жа -
ра у кам по ви ма не ма ис прав не апа ра те за га ше ње по -
жа ра, бу рад са во дом, сан ду ке са пи је ском, по тре бан
алат и дру гу про пи са ну опре му или ако из за штит ног
по ја са не укло ни ли шће, гра ње, жбу ње и дру ге за па -
љи ве пред ме те и ма те ри је (члан 106).

За пре кр шај из ста ва 1 овог чла на ка зни ће се и
од го вор но ли це у прав ном ли цу и од го вор но ли це у
др жав ном ор га ну, ор га ну ло кал не са мо у пра ве и ло -
кал не упра ве нов ча ном ка зном од 30 € до 2000 €.

За пре кр шај из ста ве 1 овог чла на ка зни ће се
пред у зет ник нов ча ном ка зном од 150 € до 6.000 €.“

Члан 5
Члан 119 ми је ња се и гла си:
“Нов ча ном ка зном од 30 € до 2.000 € ка зни ће се

за пре кр шај фи зич ко ли це, ако:
1) не да на ко ри шће ње во зи ла, ма ши не, опре му

и дру га ма те ри јал на сред ства, зе мљи ште, објек те,
уре ђа је и из во ре енер ги је по треб не за за шти ту и спа -
ша ва ње у ван ред ним ста њи ма или не омо гу ћи по ста -
вља ње сред ста ва и уре ђа ја за по сма тра ње, ја вља ње,
оба вје шта ва ње и уз бу њи ва ње ( члан 61 ст.1 и 2);

2) не уче ству је у га ше њу по жа ра и спа ша ва њу
љу ди и ма те ри јал них до ба ра угро же них по жа ром
(члан 84);

3) ло жи ва тру и оста вља за па ље не пред ме те на
мје сти ма на ко ји ма по сто ји по ве ћа на опа сност од из -
би ја ња и ши ре ња по жа ра (у пар ко ви ма, пут ним по ја -
се ви ма и на дру гим мје сти ма на ко ји ма по сто ји са су -
ше на тра ва, ли шће и дру ги ла ко за па љи ви пред ме ти и
ма те ри је) - (члан 104 став 1).”

Члан 6
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на

об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту Цр не Го ре“.
Број 01-3/11-1/9
ЕПА 534 XXIV
Под го ри ца, 22. ју на 2011. го ди не

Скупштина Црне  Горе 24. сазива
Предćедник,

Ранко Кривокапић, с.р.

647. 
На осно ву чла на 22 За ко на о ста но ва њу и одр -

жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни лист ЦГ”, број
4/11), Вла да Цр не Го ре, на сјед ни ци од 2. ју на 2011.
го ди не, до ни је ла је

У Р Е Д  Б У
О ПО СТУП КУ И КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА  ЗА 

ПРЕ ТВА РА ЊЕ ПО СЕБ НИХ И ЗА ЈЕД НИЧ КИХ
ДЈЕ ЛО ВА СТАМ БЕ НЕ ЗГРА ДЕ У ПО СЛОВ НЕ

ПРО СТО РИ ЈЕ
Члан 1

По себ ни и за јед нич ки дје ло ви стам бе не згра де
мо гу се пре тво ри ти у по слов не про сто ри је по по ступ -
ку и кри те ри ју ми ма утвр ђе ним овом уред бом.
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