
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 
 
1. Који проблем се решава законом? 
 

Повећава се степен безбедности у објектима јавне намене са аспекта заштите од пожара, 
уређује израда техничка документација потребна за изградњу објеката и урбанистичког 
уређења са аспекта заштите од пожара као и категоризација угрожености од пожара. 
  

2. Који циљеви треба да се постигну доношењем закона? 
 

Циљеви који се постижу образложени су у претходним тачкама. 
 

3. Зашто је доношење закона најбоље решење датог проблема? 
 
Зато што су напред наведени проблеми уочени у току примене Закона о заштити од 
пожара, и с обзиром на то да је реч о областима које су дефинисане на законском нивоу, 
могу се изменити једино изменама и допунама наведеног закона. 
  

4. На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 
 
Решења садржана у Закону ће пре свега утицати на грађане Републике Србије, кроз 
повећану сигурност са аспкета заштите од пожара.Такође, привредним субјектима ће бити 
омогућено ефикасније обављања привредне делатности јер се прецизније уређују њихова 
права, обавеза и одговорности. 
 
 

5. Које су обавезе чија ће примена изазвати трошкове грађанима и привреди, 
посебно малим и средњим предузећима? 

 
Предложеним изменама нису утврђене обавезе које могу изазвати трошкове грађанима и 
привреди. 

 
6. Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 
 

Закон о заштити од пожара за предмет има обезбеђење заштите од пожара кроз 
успостављање система превенције од ових догађаја, као и адекватног одговора уколико до 
истог дође, па су услови у којима постоји развијен систем заштите и сигурност свакако 
афирмативни за све врсте привредних активности.  
 
 
 
 

7. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 
закону? 

 



Доношењу Закона претходила је процедура установљена позитивним националним 
прописима, те су све заинтересиване стране имале прилику да се обавесте и изнесу своју 
перцепцију предложених решења.  
 

8. Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили циљеви 
доношења закона?   

 
Основни циљ доношења Закона остварује се правилном применом свих одредаба у њему 
предвиђених, тј. поштовањем права гарантованих субјектима заштите од пожара и 
испуњењем њихових обавеза. 
 


