
На основу члана 29. став 7. Закона о добровољном ватрогаству („Службени гласник РС”, број 87/18), а у вези са чланом 

131. став 6. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и чланом 96. Уредбе о стручном 

оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 42/17, 56/18, 34/19 и 

11/20), 

Министар унутрашњих послова доноси 

ПРАВИЛНИК 

о начину спровођења стручне обуке и полагања испита припадника добровољних ватрогасних јединица 

"Службени гласник РС", број 83 од 10. јуна 2020. 

Члан 1. 

Овим правилником прописује се начин спровођења стручне обуке и полагања испита припадника добровољних 

ватрогасних јединица. 

Члан 2. 

Стручну обуку припадника добровољних ватрогасних јединица (у даљем тексту: припадник) организује Министарство 

унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Криминалистичко-полицијским универзитетом. 

Члан 3. 

Стручна обука припадника спроводи се кроз стручно оспособљавање и стручно усавршавање. 

Стручно оспособљавање 

Члан 4. 

Стручно оспособљавање има за циљ оспособљавање припадника за законито и ефикасно обављање послова и задатака 

добровољних ватрогасних јединица. 

Трајање, структура, програмски садржај и динамика стручног оспособљавања одређују се Програмом стручног 

оспособљавања припадника добровољних ватрогасних јединица. 

Стручно усавршавање 

Члан 5. 

Стручно усавршавање припадника представља континуирано унапређивање и развијање стечених као и усвајање нових 

знања, вештина и ставова, који су проистекли из праксе, научно истраживачког рада или нових нормативних уређења 

одређених области, с циљем законитог, ефикасног и безбедног обављања поверених задатака. 

Пријава за похађање стручне обуке припадника 

Члан 6. 

Пријаву за похађање стручне обуке за припаднике, кандидат подноси преко ватрогасног савеза по месту пребивалишта, 

који пријаву доставља организационој јединици Министарства надлежној за послове управљања ванредним ситуацијама, по 

месту пребивалишта, која пријаве прослеђује организационој јединици Министарства надлежној за послове управљања 

људским ресурсима. 

Пријава за похађање обуке за припадника добровољних ватрогасних јединица (Образац 1.) одштампана је уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Уз пријаву кандидат прилаже: 

1) потврду да је члан добровољног ватрогасног друштва; 

2) доказ о уплати накнаде за пријаву на стручну обуку; 

3) уверење о здравственој способности за извршавање задатака добровољних ватрогасних јединица. 

Извођачи обуке 

Члан 7. 

Стручна обука спроводи се путем предавања и вежби по утврђеном програму, а изводи се теоретски и практично. 

Извођачи стручне обуке могу бити лица која имају најмање пет година радног искуства из предметне области. 

Услови за полагање испита 



Члан 8. 

Полагању испита за припадника може приступити кандидат који је похађаo и поседује потврду о завршеној стручној 
обуци за припадника добровољних ватрогасних јединица, коју издаје организациона јединица Министарства надлежнa за 

послове управљања људским ресурсима. 

Полагање испита 

Члан 9. 

Испит се полаже најкасније у року од 90 дана од дана завршетка стручне обуке. 

Члан 10. 

Испит се полаже пред Комисијом за полагање испита за припаднике добровољних ватрогасних јединица (у даљем 

тексту: Комисија).  

Комисију решењем образује министар унутрашњих послова. 

Комисију чине: председник Комисије, заменик председника Комисије и три члана, од којих је један представник 

организационе јединице Министарства надлежне за послове управљања ванредним ситуацијама, један представник 

организационе јединице Министарства надлежне за послове управљања људским ресурсима и један представник Ватрогасног 

савеза Србије. 

Чланови Комисије морају имати стечено високо образовање и најмање пет година искуства на пословима заштите од 

пожара или ангажовања у добровољном ватрогаству. 

Члан 11. 

Пријаву за полагање испита за припадника, кандидат подноси преко ватрогасног савеза по месту пребивалишта, који 

пријаву доставља организационој јединици Министарства надлежнoj за послове управљања ванредним ситуацијама, по месту 

пребивалишта, која пријаве прослеђује организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима. 

Пријава за полагање испита за припадника добровољних ватрогасних јединица (Образац 2.) одштампана је уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Уз пријаву кандидат прилаже доказ о уплати накнаде за полагања испита за припадника добровољних ватрогасних 

јединица. 

Ток испита 

Члан 12. 

Пре почетка полагања испита Комисија утврђује идентитет кандидата увидом у јавну исправу са фотографијом. 

Испиту присуствују председник или заменик председника и чланови Комисије. 

Начин полагања испита 

Члан 13. 

Испит се састоји од усменог дела испита и практичног дела испита. 

Усмени део испита полаже се извлачењем комбинације од два питања из програмског садржаја за теоријску обуку. 

Кандидат стиче право да полаже практични део испита ако је успешно положио усмени део испита. 

Практични део испита полаже се кроз унапред припремљену студију случаја. 

Комбинације са питањима из става 2. овог члана и студије случаја из став 4. овог члана усваја Комисија, на предлог 

организационе јединице Министарства надлежнe за послове управљања ванредним ситуацијама и организационе јединице 

надлежне за послове управљања људским ресурсима. 

Кандидат ће на усменом и практичном делу испита бити оцењиван описно, оценом „положио” или „није положио”. 

Сматра се да је кандидат са успехом положио испит ако је и на усменом и на практичном делу испита оцењен оценом 

„положио”. 

Одлагање испита 

Члан 14. 

На захтев кандидата, председник Комисије, или заменик председника Комисије може одложити полагање испита, ако је 

кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит. 

Поправни испит 



Члан 15. 

Кандидат који не покаже потребан ниво знања и вештина и добије оцену „није положио” има право да полаже поправни 

испит, у року који не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 30 дана, рачунајући од дана полагања испита. 

Кандидат који није положио поправни испит, право на поновни излазак на испит стиче поновним похађањем обуке. 

Уверење о положеном испиту 

Члан 16. 

Кандидату који положи испит за припадника добровољне ватрогасне јединице, Министарство издаје Уверење о 

положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне јединице (Образац 3.) који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Члан 17. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

01 број 954/20-7 

У Београду, 8. јуна 2020. године 

Министар, 

др Небојша Стефановић, с.р. 

Прилози: 

Образац 1. - Пријава за похађање обуке за припадника добровољне ватрогасне јединице 

Образац 2. - Пријава за полагање испита за припадника добровољне ватрогасне јединице 

Образац 3. - Уверење о положеном испиту за припадника добровољне ватрогасне јединице 
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