На основу члана 27. став 2. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник
Републике Србије”, број 87/18),
министар унутрашњих послова доноси
ПРАВИЛНИК
о условима у погледу материјално-техничке и кадровске опремљености добровољних
ватрогасних јединица
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови у погледу материјално-техничке и кадровске
опремљености добровољних ватрогасних јединица.
Члан 2.
Добровољне ватрогасне јединице сврстане су у три категорије у зависности од
материјално-техничке опремљености и броја припадника.
У прву категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање
18 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне
ватрогасне јединице и којa поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже
добовољна ватрогасна јединица прве категорије, а који су дати у Прилогу 1, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
У другу категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање
18 чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне
ватрогасне јединице и која поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже
добовољна ватрогасна јединица друге категорије, а који су дати у Прилогу 2, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
У трећу категорију сврстава се добровољна ватрогасна јединица која има најмање 9
чланова који поседују уверење о положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне
јединице и која поседује опрему и средстава којима је потребно да располаже добовољна
ватрогасна јединица треће категорије, а који су дати у Прилогу 3, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) издаје
уверење доборовољном ватрогасном друштву о поседовању добровољне ватрогасне
јединице у складу да чланом 8. ст. 5−7. Закона о добровољном ватрогаству у одређеној
категорији за коју добровољно ватрогасно друштво односно добровољна ватрогасна
јединица испуњава услове прописане овим правилником.
У случају да добровољна ватрогасна јединица набавком опреме и повећањем броја
припадника стекне услов за промену категорије у којој је разврстана, може поднети захтев
Министарству за промену уверења у делу категорије добровољне ватрогасне јединице.
Члан 4.
О свим значајним променама у вези материјално-техничке и кадровске
опремљености за категоризацију добровољне ватрогасне јединице, добровољно
ватрогасно друштво обавештава Министарство преко Ватрогасног савеза Србије или
самостално у року од 30 дана од дана промене.

Члан 5.
О недостацима на опреми и техници, промени бројног стања припадника и другим
значајнијим променама које се односе на рад добровољне ватрогасне јединице током
смене, командир добровољне ватрогасне јединице односно добровољно ватрогасно
друштво дужно је да одмах извести територијално надлежну ватрогасно-спасилачку
јединицу Министарства.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије” а примењује се по истеку шест месеци од дана ступања на
снагу.
01 Број:
У Београду,

2019. године
МИНИСТАР
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

др Небојша Стефановић

ПРИЛОГ 1.

Прва категорија добровољних ватрогасних јединица у обавези је да располаже следећом
опремом:
Р.бр.
Врста опреме
1 Ватрогасно возило (навално или аутоцистерна)
Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обућа,
2
ватрогасни шлем и ватрогасни опасач)
3 Апарати за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом
4 Моторна ватрогасна пумпа
5 Усисна корпа ф110
6 Усисно црево ф110
7 Потисна „Б“ црева са носачима
8 Потисна „Ц“ црева са носачима
9 Разделница Б/ЦБЦ
10 Сабирница А/2Б
11 „Б“ млазница за воду – универзална
12 „Ц“ млазница за воду
13 Хидрантски наставак Б/ЦЦ
14 Кључ за подземне хидранте
15 Кључ за надземне хидранте
16 Прелазна спојка А/Б
17 Прелазна спојка Б/Ц
18 Заптивна (слепа) спојка ф110
19 Заптивна (слепа) спојка ф75
20 Заптивна (слепа) спојка ф52
21 Повеске за црева
22 Универзални кључ за спојке
23 Међумешалица
24 Млазнице за тешку пену
25 Млазнице за средњу пену
26 Напртњача– 25 литара
27 Метларица
28 Ручни апарат типа „Ѕ“
29 Ручни апарат типа „СО2“
30 Лестве састављаче или кукаче
31 Ручни развални алат „ОРАО
32 Радно уже ф16, дужине 20 м (уже за самоспасавање)
33 Моторна тестера за дрво
34 Лопата
35 Ашов
36 Виле
37 Секира велика
38 Маказе за сечење арматуре
39 Комплет прве помоћи
40 Чакље са дводелном дршком дужине 3м
41 Пенило (20 литара у канистеру)

Количина
2
18
4
3
2
4
20
25
3
2
2
7
2
2
3
2
4
2
2
2
4
6
1
1
1
15
15
6
2
2
1
2
1
3
3
3
3
1
1
2
1

ПРИЛОГ 2.
Друга категорија добровољних ватрогасних јединица у обавези је да располаже следећом
опремом:
Р.бр.
Врста опреме
1 Ватрогасно возило (навално или аутоцистерна)
Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обућа,
2
ватрогасни шлем и ватрогасни опасач)
3 Апарати за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом
4 Моторна ватрогасна пумпа
5 Усисна корпа ф110
6 Усисно црево ф110
7 Потисна „Б“ црева са носачима
8 Потисна „Ц“ црева са носачима
9 Разделница Б/ЦБЦ
10 Сабирница А/2Б
11 „Б“ млазница за воду – универзална
12 „Ц“ млазница за воду
13 Хидрантски наставак Б/ЦЦ
14 Кључ за подземне хидранте
15 Кључ за надземне хидранте
16 Прелазна спојка А/Б
17 Прелазна спојка Б/Ц
18 Заптивна (слепа) спојка ф110
19 Заптивна (слепа) спојка ф75
20 Заптивна (слепа) спојка ф52
21 Повеске за црева
22 Универзални кључ за спојке
23 Напртњача– 25 литара
24 Метларица
25 Ручни апарат типа „Ѕ“
26 Ручни апарат типа „СО2“
27 Лестве састављаче или кукаче
28 Ручни развални алат „ОРАО
29 Радно уже ф16, дужине 20 м (уже за самоспасавање)
30 Моторна тестера за дрво
31 Лопата
32 Ашов
33 Виле
34 Секира велика
35 Маказе за сечење арматуре
36 Комплет прве помоћи
37 Чакље са дводелном дршком дужине 3м

Количина
1
18
4
2
2
8
14
18
2
2
1
5
2
2
2
4
4
2
2
2
4
5
10
10
4
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1

ПРИЛОГ 3.
Трећа категорија добровољних ватрогасних јединица у обавези је да располаже следећом
опремом:
Р.бр.
Врста опреме
1 Теренско или комби возило
Комплет радно-заштитне униформе (радно заштитна одећа и обућа,
2
ватрогасни шлем и ватрогасни опасач)
3 Моторна ватрогасна пумпа
4 Усисна корпа ф110
5 Усисно црево ф110
6 Потисна „Б“ црева са носачима
7 Потисна „Ц“ црева са носачима
8 Разделница Б/ЦБЦ
9 Сабирница А/2Б
10 „Ц“ млазница за воду
11 Хидрантски наставак Б/ЦЦ
12 Кључ за подземне хидранте
13 Кључ за надземне хидранте
14 Прелазна спојка А/Б
15 Прелазна спојка Б/Ц
16 Заптивна (слепа) спојка ф110
17 Заптивна (слепа) спојка ф75
18 Заптивна (слепа) спојка ф52
19 Повеске за црева
20 Универзални кључ за спојке
21 Напртњача– 25 литара
22 Метларица
23 Ручни апарат типа „Ѕ“
24 Ручни апарат типа „СО2“
25 Лестве састављаче или кукаче
26 Ручни развални алат „ОРАО
27 Лопата
28 Ашов
29 Виле
30 Секира велика
31 Маказе за сечење арматуре
32 Комплет прве помоћи
33 Чакље са дводелном дршком дужине 3м

Количина
1
9
1
1
4
4
9
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
4
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1

