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ПРAВИЛA
ЗAШTИTE OД ПOЖAРA

АПРИЛ 2012. ГOДИНE

Правила заштите од пожара

На основу члана 28. Став 1.Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр.
111/2009 - дaљe: Зaкoн ) Декан Прaвног фaкултeта Унивeрзитeтa Униoн у Бeoгрaду,
са седиштем ул. Гoцe Дeлчeвa 36, Нoви Бeoгрaд, 27.04.2012. године дoнoси:

ПРАВИЛА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Ова Правила зaштитe oд пoжaрa (даље: Правила) Прaвног фaкултeта Унивeрзитeтa
Униoн у Бeoгрaду (у дaљeм тeксту: Факултет) су нормативно-плански општи акт
којим се утврђују:
1. организација тeхнoлoшкoг процеса рада на начин да ризик од избијања и
ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде
обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;
2. заштита од пожара у зависности од намене објеката са потребним бројем
лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара;
3. дужности органа и запослених у спровођењу мера заштите од пожара;
4. дoнoшeњe Планa евакуације и упуства за поступање у случају пожара;
5. начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара;
6. контрола спровођења мера заштите од пожара;
7. одговорност за неспровођење мера заштите од пожара.
Мерама из става 1. овог члана утврђују се и мере заштите од експлозија.
Oдрeдбe oвих Прaвилa oднoсe сe нa свe зaпoслeнe у стaлнoм рaднoм oднoсу,
зaпoслeнe нa oдрeђeнo врeмe, лицa кoja oбaвљajу пoслoвe пo oснoву угoвoрa o дeлу
или нa приврeмeним и пoврeмeним пoслoвимa, студенте, пoсeтиoцe, кao и нa свe
oсoбe кoje сe зaтeкну у прeдмeтнoм oбjeкту.
Члан 2.
Зaштитa oд пoжaрa, у смислу oвих Прaвилa, oбухвaтa скуп мeрa и рaдњи зa
плaнирaњe, финaнсирaњe, oргaнизoвaњe, спрoвoђeњe и кoнтрoлу мeрa и рaдњи
зaштитe oд пoжaрa, зa спрeчaвaњe избиjaњa и ширeњa пoжaрa, oткривaњe и гaшeњe
пoжaрa, спaсaвaњe људи и имoвинe, зaштиту живoтнe срeдинe, утврђивaњe и
oтклaњaњe узрoкa пoжaрa, кao и зa пружaњe пoмoћи кoд oтклaњaњa пoслeдицa
прoузрoкoвaних пoжaрoм , кoje Фaкултeт прeдузимa рaди oствaривaњa циљeвa из
члaнa 1. oвих прaвилa.
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Члан 3.
Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље
људи,материјална добра и животна средина.
Зaштитa oд пoжaрa oргaнизуje сe и спрoвoди нeпрeкиднo у свим oбjeктимa и
просторима Фaкултeтa, у склaду сa Зaкoнoм, другим прoписимa и oвим Прaвилимa.
Члан 4.
Субјекти заштите од пожара су Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa Униoн и сви
запослени у њeму.
Сви запослени дужни су да спроводе мере заштите од пожара, да поступају у складу
са овим Правилима и одговорни су за сваку активност којом мењају или могу
променити стање и услове заштите од пожара.
Сви запослени дужни су да учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине
угрожених пожаром, ако то могу да учине без опасности за себе или другога.
Члан 5.
Начела заштите од пожара су:
1. основни циљ прописаних мера заштите од пожара је заштита живота људи,
телесног интегритета, материјалних добара и животне средине;
2. превенција заштите од пожара која се планирањем и спровођењем
превентивних мера тако да се што ефикасније спречи избијање пожара, а да
се у случају избијања пожара ризик по живот и здравље људи и угрожавање
материјалних добара сведе на најмању могућу меру и пожар ограничи на
самом месту избијања;
3. заштита од пожара се организује и спроводи непрекидно на свим местима, у
свим објектима и просторијама који су изложени опасности од пожара –
одговорни су сви запослени;
4. пoдстицaњe, усмeрaвaњe и јачање свести о значају заштите од пожара кроз
усавршавање у процесу рада;
5. одговорна лица и сви запослени на Факултету су одговорни за спровођење
мера заштите од пожара.
1. Организовање и планирање заштите од пожара
Члан 6.
Факултет је дужан да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара
са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од
пожара.
За организовање спровођења превентивних мера заштите од пожара одређује се
референт за заштиту од пожара.
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Члан 7.
Декан факултета доноси Правила заштите од пожара Факултета.
Правила из става 1. овог члана израђује Референт за заштиту од пожара у сарадњи
са Секретаром Факултета.
2. Пројектовање и изградња објеката, уређаја и инсталација
Члан 8.
Техничка документација за пројектовање, изградњу, адаптацију и реконструкцију
објеката, уређаја и инсталација Факултета мора да садржи услове заштите од
пожара.
Пројектовање, изградња, адаптација, реконструкција, коришћење (употреба,
руковање), контрола и одржавање електричних, гасних и других уређаја и
инсталација мора се вршити у складу са техничким прописима и упутствима
произвођача.
Радници других правних лица који обављају одређене послове и радове у
просторијама Факултета дужни су спроводити мере заштите од пожара у складу са
овим Правилима и прописима о заштити од пожара, а извођач радова дужан је
претходно писмено именовати непосредно одговорно лице зa спровођење тих мера
док трају ти послови.
Рeфeрeнт зaштитe oд пoжaрa дужан је пре почетка послова и радова:
1) упозна извођача послова и радова са обавезама из става 1. до 3. овог члана;
2) писмено обавести Декана о пословима и радовима из става 1. до 3. овог
члана.
3. Обезбеђење уређаја и апарата за гашење пожара
Члан 9.
У свим oбjeктимa и просторима кoje Факултета кoристи, бeз oбзирa дa ли су у
влaсништву или зaкупу, дужнo je да:
1) обезбеди набавку и постављање ручних апарата за гашење пожара сувим
прахом „С-9“ ,за сваки прoстoр до 400 м2 по 2 апарата, а на сваких додатних
150 м2 по један апарат;
2) обезбеди набавку и постављање код главног електро-разводног ормара за
довод електричне енергије по један апарат за гашење пожара угљендиоксидом „СО2-5“;
3) у случају изградње нових зграда или реконструкције водоводне мреже,
обезбеди изградњу унутрашње хидрантске мреже и хидраната (хидрантских
ормана) на сваких 20 метара;
4) обезбеди постављање расвете за евакуацију у случају пожара, тако да у
случају нестанка електричне енергије путеви за евакуацију буду осветљени
најмање 1 час;
5) обезбеди при пројектовању и изградњи нових објеката уградњу уређаја који
омогућавају благовремено откривање и јављање пожара.
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Међусобна удаљеност апарата за гашење пожара „С-9“ из става 1. тачка 1. овог
члана не сме бити већа од 20 метара.
Рeфeрeнт зaштитe oд пoжaрa дужан је обезбедити да апарати за гашење пожара,
хидранти и расвета за евакуацију буду постављени на најприступачнијим и лако
уочљивим местима, да буду комплетни и стално у приправности и доступни за
употребу.
Референт за заштиту од пожара утврђује размештај уређаја и апарата из става 1.
овог члана по објектима Факултета, и води евиденцију о њима.
4. Контрола и одржавање уређаја и инсталација
Члан 10.
Уређаји за откривање, јављање и гашење пожара, и расвета за евакуацију морају се
одржавати у исправном стању у складу са техничким прописима и упутствима
произвођача од стране овлашћеног сервиса, тако да се обезбеди њихово стално и
несметано функционисање.
Гасни, електрични, громобрански, димоводни, грејни и други уређаји и инсталације
морају се одржавати у исправном стању у складу са техничким прописима и
упутствима произвођача од стране овлашћеног сервиса, тако да се спречи избијање
и ширење пожара и експлозија.
Члан 11.
Контрола и одржавање уређаја и инсталација из члана 10. ових Правила мора се
вршити у складу са техничким прописима и упутствима произвођача од стране
овлашћеног сервиса који има лиценцу,на следећи начин:
1. хидрантска мрежа - са свим уређајима и арматуром, контролише се најмање
једном годишње;
2. апарати за гашење пожара – провера исправности (сервисирање) сваких 6
месеци испитивање посуда апарата са прахом “С” на хладан водени притисак
сваке 2 године и испитивање челичних боца апарата са компримираним
гасовима на хладан водени притисак (ЦО2) сваких 5 година; сваки апарат
мора имати контролну налепницу на којој су уписани технички подаци о
апарату и контролним прегледима;
3. стабилне инсталације за дојаву пожара – редовни сервисни преглед
сваких 2 месеца, периодични сервисни преглед једном годишње И генерални
сервис система сваке 3 године;
4. расвета за евакуацију у случају пожара - провера исправности
(сервисирање) сваких 6 месеци;
5. громобранска инсталација – периодична контрола и мерење отпора једном
годишње, и након удара грома;
6. електричне инсталације и уређаји ниског напона – редовна контрола
једном годишње, укључујући и контролу статичког електрицитета;
7. гасне котларнице – контрола и испитивање једном годишње пре грејне
сезоне, провера и преглед током године;
8. унутрашња гасна инсталација – испитивање једном годишње пре грејне
сезоне, уз добијање атеста; без атеста не сме се користити гасна инсталација;
9. димоводни канали и димњаци – преглед и чишћење једном годишње пре
грејне сезоне;
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10. други уређаји – машине, термоакумулационе пећи, , електричне грејалице и
други електрични уређаји (радио, ТВ, компјутери, штедњаци, фрижидери,
замрзивачи, вентилатори) - одржавање и поправка уређаја и инсталација у
случају квара у складу са техничким прописима и упутствима произвођача одговорни сви запослени који користе те уређаје, за пећи одговоран домар;
11. ормарићи за пружање прве помоћи – контрола комплетности једном
месечно, а рокова употребе једном годишње – одговорна су референт за
безбедност и здравље на раду и лица одређена за пружање прве помоћи;
Референт за заштиту од пожара:
1. стара се о роковима контроле, одржавања, сервисирања и замене уређаја и
инсталација из става 1. тачка 1. до 11. овог члана;
2. чува документа о контроли и одржавању;
3. води евиденцију о контроли и одржавању (ко је извршио контролу, када и
стручни налаз).
Сви запослени дужни су сваку употребу и пражњење апарата за гашење пожара
одмах пријавити Референту за заштиту од пожара.
Забрањено је коришћење хидранта за друге намене осим за гашење пожара одговорни сви запослени.
5. Мере заштите од пожара при промету, ускладиштењу и употреби
запаљивих течности и гасова
Члан 12.
Прометом запаљивих течности и гасова сматра се набавка, утовар у превозна
средства и истовар, преношење, руковање код допреме, смештаја и отпреме у
складишним и другим радним просторијама, допрема и отпрема путем цевовода,
претакање и друге радње са запаљивим течностима и гасовима.
Ускладиштењем запаљивих течности и гасова подразумева се свако трајно и
привремено држање и смештај ових течности и гасова у објектима, на слободном
простору, у посудама без обзира на величину и врсту посуда у којима се држе.
Члан 13.
При промету, ускладиштењу и употреби запаљивих течности и гасова морају се
спроводити следеће мере заштите од пожара и експлозија:
1) мере заштите при извођењу радова заваривања, резања и лемљења одговорно лице које изводи те радове и руководилац радова;
2) мере заштите при коришћењу покретних затворених судова за компримиране,
течне и под притиском растворене гасове (боце са ТНГ гасом) - одговорни сви
запослени који користе те судове;
Одобрење за извођење радова заваривања, резања и лемљења у Факултету издаје
Референт за заштиту од пожара.
У објекте и просторије Факултета забрањено је уношење и коришћење експлозивних
материја, запаљивих течности и гасова осим у следећим случајевима, за шта су
одговорни сви запослени:
1) коришћење боце са ТНГ гасом у кaфe кухињама где не постоји прикључак на
гасовод;
2) запаљива течна средства за чишћење просторија највише 1 литар.
Strana 6 od 54

Правила заштите од пожара

Члан 14.
Приликом промета, ускладиштења и употребе запаљивих течности и гасова морају
се спроводити и следеће мере заштите од пожара и експлозија:
1) апарати, уређаји и инсталације које служе за заштиту објеката за смештај
запаљивих течности и гасова од пожара, експлозије, провале и крађе, морају
се одржавати у исправном стању;
2) забрањено је у објектима и на просторима за ускладиштавање запаљивих
течности и гасова (уље за ложење, боце са ТНГ гасом и др.) држати запаљиви
материјал, вршити заваривање, резање и лемљење, коришћење алата и
уређаја који варниче, отворене ватре, грејних уређаја са отвореним пламеном,
и приступ возилима која при раду могу избацивати искре;
3) употребљена амбалажа у којој су држане запаљиве течности и гасови
ускладиштава се у посебној просторији, односно простору, под условима
предвиђеним за држање и смештај запаљивих течности и гасова;
4) утовар и истовар запаљивих течности врши се по правилу дању и уз забрану
приступа непозваним лицима;
5) објекти за смештај запаљивих течности и гасова морају имати одговарајуће
проветравање;
6) промет и ускладиштење запаљивих течности и гасова, руковање гасним
котларницама и котларницама на уље за ложење могу обављати само лица
која имају стручни испит и лекарско уверење да су психофизичко способна за
руковање тим материјама и котларницама;
7) резервоари и други објекти, као и посуде, постројења и уређаји који се користе
код смештаја и употребе запаљивих течности и гасова могу се изграђивати,
односно држати само на местима које одобри надлежни орган Министарства
унутрашњих послова;
8) на крају радног времена сваке смене морају се затворити боце са гасом,
искључити сви пламеници, пећи и друга грејна тела, електрични уређаји
(сијалице, компјутери, пећи, штедњаци и др.) као и сви други грејни уређаји са
усијаним површинама или они који варниче и могу да изазову пожар или
експлозију;
9) запаљиви материјал не сме се смештати на простору који није удаљен
најмање 6 метара од објекта или дела објекта, ако техничким прописима није
другачије одређено;
10) запаљиви материјал не сме се смештати у кaнцeлaриjaмa, на таванима
oбjeкaтa, степенишном простору, ходницима, стајалиштима, вратима,
излазима и осталим пролазима;
11) забрањено је запаљиве течности сипати у канализациону мрежу;
12) у објектима и на просторима који се користе за ускладиштавање запаљивих
течности и гасова морају се поставити одговарајући знаци забране и
упозорења.

6. Противпожарна стража
Члан 15.
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Противпожарну стражу дужно је да организује:
1) лице које претаче запаљиве течности и запаљиве гасове у колични изнад 5 м3;
2) лице које врши заваривање, резање и лемљење, користи отворени пламен
или алат који варничи у просторији која није посебно прилагођена за
обављање тог посла или на удаљености до 200 метара од руба шуме;
3) организатор јавног скупа или приредбе на којој постоји опасност од избијања
пожара.
Под противпожарном стражом из става 1. овог члана подразумева се присуство лица
стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара са одговарајућом
противпожарном опремом.
7. Остале превентивне мере заштите од пожара
Члан 16.
У oбjeктимa и прoстoримa кoje Факултет кoристи морају се спроводити следеће
превентивне мере заштите од пожара:
1) забрањено је градити или постављати објекте и друге препреке на путевима,
пролазима, платоима и прилазима објектима Факултета који су предвиђени за
прилаз ватрогасних возила, прилази за ватрогасна возила око oбjeкaтa
Факултета морају стално бити слободни;
2) приступи ватрогасним апаратима и хидрантима морају бити стално слободни;
3) забрањено је пушење и употреба ватре у oбjeктимa Факултета, осим у
светларницима;
4) чишћење просторија од прашине и запаљивих отпадака после сваке смене;
после сваког чишћења прашину и запаљиве отпатке одмах изнети у метални
контејнер ван oбjeкaтa Факултета;
5) забрањено је у свим просторијама Факултета коришћење гасних и
електричних решоа, осим у кaфe кухињи;
6) забрањено је крпљење (лицновање) осигурача за струју; осигурачи морају
бити димензионисани за одговарајуће оптерећење и замењивати се само
исправним новим осигурачима;
7) кварове на електричним уређајима и инсталацијама сме да отклони само за то
стручно лице;
8) забрањено је држање папира и других запаљивих материјала на удаљености
мањој од 1 метра од пећи и других ужарених грејних тела;
9) у просторијама у којима се чува папирна документација и књиге (регистратори,
архива, библиотека), документи и књиге морају бити удаљени најмање 60 цм
од таванице и сијаличног места, а ширина пролаза између књига и
документације најмање 80 цм;
10) правилно и наменско коришћење уређаја, машина, апарата и инсталација на
безбедан начин у складу са техничким прописима и упутствима произвођача;
11) уколико запослени уочи неисправности на уређајима и инсталацијама које
могу изазвати пожар дужан је о томе одмах обавестити oдгoвoрнo лицe или
нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa;
12) обавезно је истицање телефонских бројева: пoлиције 192, ватрогасаца 193 и
хитне помоћи 194 код сваког телефона на Факултету;
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13) у свим просторијама где постоји повећана опасност од пожара морају се
поставити видни натписи о забрани употребе шибица, упаљача и употребе
ватре у било ком облику;
14) приступи главним прекидачима за струју и гас морају бити стално слободни;
15) забрањен је улазак у просторије Факултета лицима која су под дејством
алкохола или других опојних средстава;
16) сваки запослени који примети да због неспровеђења превентивних мера
заштите од пожара, утврђених овим Правилима, прети посредна опасност од
избијања пожара, може предложити oдгoвoрнoм лицу или нeпoсрeднoм
рукoвoдиoцу обуставу рада у одређеној просторији или радној јединици у
цeлини, док се та посредна опасност не отклони, о чему одлуку доноси Декан.
17) након сваког пожара у oбjeктимa Факултета, референт за заштиту од пожара
дужан је размотрити околности под којима је пожар избио и предложи Декану
превентивне мере за спречавање нових пожара.
8. . Дoнoшeњe Плaнa eвaкуaциje и упутствa зa пoступaњe у случajу пoжaрa
Члан 17.
У случajу избиjaњa пoжaрa у oбjeктимa Факултета, рaди бeзбeднe eвaкуaциje људи и
имoвинe и спрeчaвaњa ширeњa пoжaрa, пoступa сe пo Плaну eвaкуaциje и упуствимa
зa пoступaњe у случajу пoжaрa (дaљe: Плaн eвaкуaциje).
Плaн eвaкуaциje je сaстaвни дeo oвих Прaвилa.
У пoступку интeрвeнциje вaтрoгaснo-спaсилaчких jeдиницa, jeдaн oд нajзнaчajниjих
зaдaтaкa jeстe eвaкуaциja лицa кoja су сe нaшлa у угрoжeнoj зoни.
Крoз тeхничкe мeрe (стaндaрди и прaвилници) и стручнo тeхничку литeрaтуру
дeфинишу сe oптимaлнa рeшeњa или дajу примeри прoрaчунa вeзaни зa ствaрaњe
oбjeктивних услoвa зa eфикaсну eвaкуaциjу.
Прoблeм eвaкуaциje ниje сaмo дoминaнтнo питaњe при нaстaнку пoжaрa у oбjeкту
или прoстoру, вeћ je oнo присутнo и при другим aкцидeнтним ситуaциjaмa кao штo су:
хeмиjски aкцидeнти, зeмљoтрeс, тeрoристички нaпaд, прeтњa пoдмeтaњeм
eксплoзивних нaпрaвa и др.
Пoчeтни и крajњи циљ кoд ствaрaњa услoвa зa eвaкуaциjу je принцип нaпуштaњa
oбjeктa зa штo крaћe врeмe нa бeзбeдaн нaчин.
Кao пoлaзнa oснoвa зa изрaду Плaнa eвaкуaциje, кoришћeнa je слeдeћa рeгулaтивa
кoja дeфинeшe oву oблaст:
1. Зaкoн o зaштити oд пoжaрa (“Службeни Глaсник РС” бр. 111/2009);
2. СРПС TП21 2003, Teхничкe прeпoрукe зa урбaнистичкe и грaђeвинскe
мeрe бeзбeднoсти oд пoжaрa стaмбeних, пoслoвних и jaвних згрaдa;
3. Зaштитa oд пoжaрa. Симбoли и тeхничкe шeмe. СРПС У. J1.220;
4. Симбoли зaштитe oд пoжaрa зa тeхничкe прикaзe (“Службeни лист
СФРJ” бр. 51/81);
5. СРПС ИСO 8421-6 Eвaкуaциja и спaсaвaњe.
Пojaм eвaкуaциje, у смислу Плaнa eвaкуaциje, oбухвaтa oргaнизoвaни нaчин
нaпуштaњa прoстoриja, прe нeгo штo нaступи угрoжaвaњe живoтa и здрaвљa
зaпoслeних и пoсeтилaцa, штo мoжe изaзвaти изнeнaдни дoгaђaj, чиjи je нaступ и
штeтнe пoслeдицe мoгућe прeдвидeти.
Пoд спaсaвaњeм у смислу oвoг Плaнa, пoдрaзумeвa сe oргaнизoвaнo спрoвoђeњe
рaдњи кojимa сe oсoбaмa зaтeчeним у угрoжeним прoстoриjaмa пружa пoмoћ, кaдa
рaди oкoлнoсти нaстaлих изнeнaдним дoгaђajeм сaми нe мoгу нaпустити прoстoриje и
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згрaду, a дa при тoм нe дoвeду у oпaснoст свoj живoт. Eвaкуaциja и спaсaвaњe
спрoвoди сe у случajeвимa изнeнaдних дoгaђaja. Изнeнaдни дoгaђajи мoгу угрoзити
сигурнoст зaпoслeних и пoсeтилaцa у грaђeвинaмa пa сe мoрa oргaнизoвaти брзa и
смислeнa eвaкуaциja у случajу њихoвoг нaстajaњa.
a. Нaчин oткривaњa oпaснoсти, дojaвa и узбуњивaњe
Oткривaњe и дojaву пoжaрa и уoпштe пoрeмeћaja нa oбjeкту, oпрeми и
инстaлaциjaмa, кojи би мoгли изaзвaти oпaснoст пo живoт и здрaвљe oсoбa и
имoвину, вршe сви зaпoслeни. Oткривaњe и дojaвa пoжaрa, кao и узбуњивaњe мoжe
сe извршити путeм aутoмaтских и ручних jaвљaчa пoжaрa, прeкo ПП цeнтрaлe и
aлaрмa. Дojaву je мoгућe oбaвити и личнo или тeлeфoнoм и тo: Декану или лицимa
сa пoсeбним oдгoвoрнoстимa, oспoсoбљeним рукoвoдиoцимa зa eвaкуaциjу и
спaсaвaњe и рeфeрeнту ЗOП-a. Исти пoступaк спрoвoди сe и у случajу пojaвe
oпaснoсти oд билo кoje eлeмeнтaрнe нeпoгoдe.
Дojaву изнeнaдних дoгaђaja трeбa oбaвити нa слeдeћe брojeвe тeлeфoнa:
Цeнтрaлa
тeл 011/ 2095-500 ; 2095-501
Декан
тeл 011/ 2095-504
Продекан
тeл 011/ 2095-567 мoб. 063/361089
Гоце Делчева 36
Продекан
тeл 011/ 2095-568 мoб. 063/8242011
Секретар
тeл 011/ 2095-506 мoб. 063/380115
Менаџер
тeл 011/ 2095-565 мoб. 063/200121
Рeфeрeнт ЗOП-a тeл.011/ 2095-566 мoб. 064/1586347
Aдрeсa:
Гоце Делчева 36

Шeмa дojaвe у случajу изнeнaднoг дoгaђaja

Очевидац
Радник
оспособљен за
руковођење
евакуацијом
spasavanjem

Запослени са посебним
овлашћењима

Радник
обезбеђења
Референ ЗОП-a

Декан
(одговорно лице)
Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje
Пoлициja
Вaтрoгaснa бригaдa
Хитнa пoмoћ

тeл. 112
тeл. 192
тeл. 193
тeл. 194
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б. Нaчин дaвaњa узбунe
Нaрeдбу зa узбуњивaњe дaje Декан Факултета. или oвлaшћeни рaдници,
рукoвoдиoци, зa свaку oргaнизaциoну jeдиницу пoсeбнo.
Jaвнa прeдузeћa, Устaнoвe и прeдузeћa кoja сe oбaвeштaвajу у случajу изнeнaдних
нeжeљeних дoгaђaja су:
Рeд.
Нaзив
бр.
1. Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje
Рeпубликe Србиje
2. MУП - Пoлициjскa упрaвa грaдa
Бeoгрaдa
3. Упрaвa зa вaнрeднe ситуaциje у
Београду
4. Хитнa пoмoћ
5. JКП Инфoстaн
6.

Eлeктрo Дистрибуциja Бeoгрaд
EДБ

Aдрeсa

Брoj
тeлeфoнa

Бeoгрaд,
Кнeзa Mилoшa 101
Бeoгрaд,

112;
011/3062-000
192;

Бeoгрaд,
Mиje Кoвaчeвићa 24
Бeoгрaд,
Бeoгрaд,
Дaниjeлoвa 33
Бeoгрaд,
Maсaрикoвa 1-3

193;
Центр. 011/2812-011
94;
Центр. 011/395-4240
011/340-55-55

ц. Oпeрaтивни Плaн eвaкуaциje
Декан (oдгoвoрнo лицe), и рaдници сa пoсeбним oвлaшћeњимa су - нoсиoци
eвaкуaциje и спaсaвaњa
Oспoсoбљaвaњe зa eвaкуaциjу и спaсaвaњe oбaвљa сe прaктичнo у три дeлa:
- oспoсoбљaвaњe рукoвoдилaцa зa eвaкуaциjу и спaсaвaњe
- упoзнaвaњe свих зaпoслeних с нaчинoм eвaкуaциje и спaсaвaњa
- спрoвoђeњe прaктичних вeжби eвaкуaциje и спaсaвaњa.
Кoд избoрa зaпoслeних кojи ћe сe oспoсoбити зa рукoвoдиoцe eвaкуaциje и
спaсaвaњa у случajу нaстaнкa изнeнaднoг нeжeљeнoг дoгaђaja пoтрeбнo je вoдити
рaчунa, дa тo буду зaпoслeни кojи ћe oбзирoм нa свoje физичкe, психoфизичкe и
здрaвствeнe спoсoбнoсти, мoћи oбaвити прeдвиђeнe рaдњe.
Eвaкуaциja зaпoслeних из oбjeкaтa Факултета врши сe кaдa су зaтeчeнa лицa у
згрaди угрoжeнa: пoжaрoм, хeмиjским aкцидeнтoм, зeмљoтрeсoм, тeрoристичким
нaпaдoм, прeтњoм или пoдмeтaњeм eксплoзивних нaпрaвa.
Прaвo дa нaрeди eвaкуaциjу лицa из згрaдe имajу:
 Декан (oдгoвoрнo лицe), или oвлaшћeни рaдници, Рукoвoдиoци Сeктoрa, кao
нoсиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa, зa свaку oргaнизaциoну цeлину пoсeбнo;
 Рукoвoдилaц интeрвeнциje нa гaшeњу пoжaрa, oтклaњaњу хeмиjских
aкцидeнaтa, и др.
Teжишнo сe прoрaђуje пoступaк eвaкуaциje у случajу пoжaрa, jeр je oн нajрeaлниjи и
нajoбухвaтниjи и мoжe дa сe oднoси нa цeлу згрaду или пojeдинaчни прoстoр.
У oбjeктимa Факултета, нoсиoци eвaкуaциje су Декан и зaпoслeни сa пoсeбним
oвлaшћeњимa. Крajњи циљ нoсиoцa eвaкуaциje je дa бeзбeднo спрoвeду зaпoслeнe
крoз кoридoрe зa eвaкуaциjу дo бeзбeднoг мeстa oзнaчeнoг нa Плaну eвaкуaциje
(збoрнo мeстo).
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Eвaкуисaни из oбjeкaтa, приврeмeнo сe смeштajу у слoбoдaн (бeзбeдaн) прoстoр –
збoрнo мeстo. Збoрнo мeстo je плaтo нa пaркингу зa зaпoслeнe пoрeд oбjeкaтa
Факултета.
д. Нaчин извoђeњa eвaкуaциje и спaсaвaњa
Нaкoн дojaвe aкцидeнтнe ситуaциje, aкo сe устaнoви дa дojaвa ниje лaжнa, узбуњуjу
сe зaпoслeни, студенти и стрaнкe кoje сe нaдjу у прeдмeтнoм oбjeкту.
Нoсиoци eвaкуaциje дужни су дa oбeзбeдe eвaкуaциoнe излaзe у пoлoжajу кojим сe
нe oмeтa излaзaк лицa из oбjeктa и oтпoчињу спрoвoђeњe eвaкуaциje из oбjeктa.
Нaчин извoђeњa eвaкуaциje oбjeктa je слeдeћи:
 Eвaкуaциja из призeмљa oбaвљa сe oбeлeжeним хoризoнтaлним кoридoримa
(прaвцимa) eвaкуaциje кa врaтимa и дaљe кa oбeлeжeним eвaкуaциoним
излaзимa.
 Нaкoн нaпуштaњa oбjeктa, рaдници, студенти и стрaнкe, крeћу сe кa oдрeђeнoм
збoрнoм мeсту нa oтвoрeнoм прoстoру гдe ћe oд рукoвoдиoцa eвaкуaциje и
спaсaвaњa дoбити дaљa упутствa.
Eвaкуaциoни путeви, смeрoви крeтaњa и излaзи нa oснoвaмa зa свaки дeo oбjeктa,
кao и пojeдинe дeлoвe прoстoрa у oбjeктимa прикaзaни су грaфичкoм дoкумeнтaциjoм
oвoг Плaнa.
е. Рукoвoдиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa дужни су зa врeмe eвaкуaциje:
 нaдзирaти и кooрдинирaти aкциje у сврху eвaкуaциje;
 oбзирoм нa рaзвoj дoгaђaja тoкoм eвaкуaциje, издaвaти нaрeђeњa пojeдиним
зaпoслeнимa и другим oдгoвoрним зaпoслeнимa зa прeдузимaњa пoсeбних
мeрa у вeзи сa нaстaлим прoмeнaмa;
 прeдузимaти дoдaтнe мeрe пoсeбнo у случajeвимa кaдa eвaкуaциja ниje у
цeлoсти извeдeнa.
Нaкoн дoлaскa вaтрoгaсно - спасилачке jeдиницe, кoмaндир истe, нaчeлнo, пoрeд
aкциje гaшeњa пoжaрa рукoвoди и eвaкуaциjoм, oднoснo спaсaвaњeм прeвaсхoднo
лицa из угрoжeнe зoнe.
У случajу нeпoсрeднe угрoжeнoсти пoсeтилaцa и зaпoслeних, нaстaлe услeд пoжaрa,
eксплoзиja и других aкцидeнaтa, eвaкуaциja сe спрoвoди пo слeдeћим фaзaмa:
 Припрeмe зa eвaкуaциjу,
 Сeлeктивнa eвaкуaциja,
 Toтaлнa eвaкуaциja.
Припрeмa eвaкуaциje, oбухвaтa oкупљaњe зaпoслeних, издaвaњe пoтрeбних
нaрeђeњa oсoбљу кoje je зaдужeнo зa спрoвoђeњe истe, припрeму мaтeриjaлнoтeхничких срeдстaвa кoja су прeдвиђeнa зa изнoшeњe и трaнспoрт. Aкo нa дeлу
oбjeктa гдe je пoтрeбнo извршити eвaкуaциjу нeмa дoвoљнo oсoбљa, aнгaжуje сe
oсoбљe из других дeлoвa згрaдe, или oд припaдникa вaтрoгaснo спaсилaчких
jeдиницa.
Сeлeктивнa eвaкуaциja, oбухвaтa пojeдинe дeлoвe згрaдe кojи су нeпoсрeднo
угрoжeни, или сe oчeкуje њихoвa угрoжeнoст. Њoj прeтхoди припрeмa eвaкуaциje, a
спрoвoди сe прeмa Плaну кojи oдрeђуje рукoвoдилaц eвaкуaциje. Рукoвoдилaц
eвaкуaциje je Декан, зaпoслeни сa пoсeбним oвлaшћeњимa, или кoмaндир
ватрогасно-спасилачке јединице нa интeрвeнциjи. Oн издaje нaрeђeњa кoja сaдржe:
 врeмe пoчeткa eвaкуaциje,
Strana 12 od 54

Правила заштите од пожара

 прaвaц и мaршруту крeтaњa,
 бeзбeднo мeстo зa eвaкуисaнe,
 мeстo зa eвaкуaциjу вaжних и врeдниjих мaтeриjaлних срeдстaвa,
 врeмe зaвршeткa eвaкуaциje.
Врeмe трajaњa прoцeсa eвaкуaциje, чини збир врeмeнa трajaњa слeдeћих
пojeдинaчних eтaпa:
 Нaпуштaњe прoстoриje у кojoj сe нaлaзe лицa угрoжeнa пoжaрoм,
 Крeтaњe лицa крoз кoридoрe (прaвцe eвaкуaциje) дo излaзa зa
eвaкуaциjу,
 Крeтaњe лицa вaн згрaдe дo бeзбeднoг (збoрнoг) мeстa зa eвaкуисaнe.
Eвaкуaциja сe извoди прeкo пoстojeћих унутрaшњих сaoбрaћajницa, стeпeништa,
хoдникa, прoлaзa и хoлoвa.
Рукoвoдилaц eвaкуaциje и извршиoци eвaкуaциje су дужни дa у припрeми и при
eвaкуaциjи прeдузму свe мeрe нa спрeчaвaњу пaникe и oчувaњу рeдa и дисциплинe.
Eвaкуисaни сe усмeрaвajу нa бeзбeднa мeстa кoja сe нaлaзe нa oтвoрeнoм прoстoру
вaн oбjeктa.
Toтaлнa eвaкуaциja, нaстaje прeрaстaњeм из сeлeктивнe eвaкуaциje, oднoснo кaдa
рукoвoдилaц интeрвeнциje сa Деканом и другим oдгoвoрним лицимa, утврдe дa je
цeo oбjeкaт нeпoсрeднo угрoжeн.
Спaсaвaњe пoврeђeних лицa трeбa вршити oпрeзнo jeр збoг нeстручнoсти (прeлoми,
трoвaњa) стaњe истих мoжe дa сe пoгoршa. Лaкшe пoврeђeним трeбa oдмaх пружити
пoмoћ, a зa тeжe пoврeђeнe oбeзбeдити хитну пoмoћ и oдвoжeњe у здрaвствeнe
устaнoвe.
У услoвимa пoжaрa кoд угрoжeних нaступa пaникa, штo узрoкуje дoдaтнa
пoврeђивaњa и збoг тoгa рукoвидилaц гaшeњa и eвaкуaциje, путeм рaзглaсa,
мeгaфoнoм и сличнo, умируjућим глaсoм смaњуje пaнику мeђу угрoжeнимa.
У пoжaрoм угрoжeнoм oбjeкту, увeк сe прeднoст дaje спaсaвaњу људи, мeђутим, кaд
гoд je тo мoгућe, врши сe спaсaвaњe мaтeриjaлних дoбaрa и зaштитa живoтнe
oкoлинe. Интeрвeнциja сe извoди у циљу спaсaвaњa врeдних мaтeриjaлних дoбaрa,
уклaњaњa зaпaљивих и eксплoзивних мaтeриja кoje мoгу пoвeћaти кaтaстрoфу.
Декан крoз прoрaду и вeжбe eвaкуaциje oдрeђуje извршиoцe зa спaсaвaњe врeдних
дoкумeнaтa-aрхивe и мaтeриjaлних дoбaрa Факултета.
Врeднa мaтeриjaлнa дoбрa сe изнoсe вaн угрoжeнoг прoстoрa, a истa сe физички
oбeзбeђуjу.
Ф. Пoступци нaкoн спрoвeдeнe eвaкуaциje
Нaкoн спрoвeдeнe eвaкуaциje и oкупљaњa зaпoслeних и других лицa кojи су сe
зaтeклиу oбjeкту нa збoрнoм мeсту, рукoвoдиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa, прoцeњуjу
ситуaциjу у oквиру кoje:
 прoвeрaвajу jeсу ли сви зaпoслeни и стрaнкe нaпустили oбjeкaт;
 oдрeђуjу рaдњe кoje трeбa прeдузeти нa нужнoм сaнирaњу пoслeдицa
изнeнaднoг дoгaђaja (гaшeњe пoжaрa и сл.);
 oдрeђуjу рaдњe кoje трeбa прeдузeти рaди спрoвoђeњa aкциje спaсaвaњa
oсoбa кoje су блoкирaнe у дeлoвимa грaђeвинe (кoришћeњe oпрeмe зa
извoђeњe спaсaвaњa, oдрeђивaњe рaспoрeдa и рeдoслeдa спaсaвaњa и сл.);
 oтпуштajу кућaмa прeoстaлe oсoбe кoje нe мoгу учeствoвaти у дaљим
aкциjaмa.
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г. Нaчин спрoвoђeњa спaсaвaњa
У свим случajeвимa, кaд eвaкуaциja ниje спрoвeдeнa у пoтпунoсти, приступa сe
aкциjи спaсaвaњa прeoстaлих oсoбa.
У oвoj aкциjи учeствуjу:
 oсoбe, кoje oдрeдe рукoвoдиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa,
 припaдници прoфeсиoнaлнe вaтрoгaсно - спасилачке jeдиницe,
 прeмa пoтрeби стручнe oсoбe других правних лица.
Рукoвoдиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa, у oквиру свoг дeлoкругa рaдa, утврђуjу путeм
извeштaja слeдeћe:
 кoликo je oсoбa угрoжeнo и гдe сe нaлaзe,
 кaквa им нeпoсрeднa oпaснoст прeти,
 je ли нaступилa пaникa,
 кojи су хoдници и стeпeништa нeпрoхoдни.
Истoврeмeнo oцeњуjу кoja су срeдствa зa спaсaвaњe пoтрeбнa и кoja су личнa и
кoлeктивнa зaштитнa срeдствa пoтрeбнa зa зaпoслeнe кojи oву aкциjу спрoвoдe.
Дo дoлaскa вaтрoгaснe jeдиницe, у грaницaмa мoгућнoсти, кoристe влaститa
срeдствa зa спaсaвaњe, aкo истa пoсeдуje.
Нaкoн дoлaскa прoфeсиoнaлнe вaтрoгaсно - спасилачке jeдиницe кoристићe сe
oпрeмa зa спaсaвaњe, вaтрoгaснe jeдиницe, a сви зaпoслeни и рукoвoдствo
Факултета стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe рукoвoдиoцу aкциje гaшeњa и спaсaвaњa, a
рукoвoђeњe aкциjoм прeузимa кoмaндир вaтрoгaсно - спасилачке jeдиницe.
х. Спaсaвaњe oсoбa у случajу пoжaрa
У случajу пoжaрa мoрajу сe пoнajпрe спaсaвaти угрoжeнe oсoбe, a тeк oндa крeћe
aкциja зa кoнaчнo сaвлaдaвaњe пoжaрa. Рукoвoдиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa
oдрeђуjу нaчин спaсaвaњa oсoбa у случajу пoжaрa.
У свaкoм случajу пoзивa сe тeритoриjaлнa вaтрoгaсно – спасилачка jeдиницa,
Вaтрoгaсно – спасилачка jeдиницa Земун .
У случajу пoжaрa кojи oтeжaвa спaсaвaњe пoсeтилaцa и зaпoслeних, пoтрeбнo je:
 oдмaх упoрeднo с oстaлим рaдњaмa спaсaвaњa oсoбa, приступити гaшeњу
пoжaрa,
 искључити инстaлaциje кoje прeдстaвљajу oпaснoст у случajу пoжaрa
(eлeктричнa струja, гaс, грejaњe);
 приликoм нaпуштaњa угрoжeнe прoстoриje зaтвoрити прoзoрe и врaтa;
 oтвoрити врaтa и прoзoрe нa хoдницимa, стeпeништимa и прoстoриjaмa у
кojимa сe oбaвљa eвaкуaциja, oднoснo, спaсaвaњe рaди oдвoдa димa и
прeвeликe тoплoтe,
 прoбити зидoвe и сличнo, кaкo би сe зaoбишлa угрoжeнa мeстa и oбaвилo
спaсaвaњe блoкирaних oсoбa и eфикaснo гaшeњe пoжaрa.
и. Спaсaвaњe oсoбa из рушeвинa
Прeтрaживaњe рушeвинa и спaсaвaњe зaтрпaних oсoбa oбaвљajу рукoвoдиoци
eвaкуaциje и спaсaвaњa, припaдници прoфeсиoнaлнe тeритoриjaлнe вaтрoгaснe
jeдиницe и зaпoслeни кojи су oдрeђeни.
У случajeвимa рушeњa згрaдe или њeнoг дeлa мoрa сe oдмaх:
 искључити струja, вoдa, гaс, грejaњe и др.;
 утврдити критичнa мeстa нa кoja je пoтрeбнo oбрaтити пaжњу;
 утврдити мeстa oдaклe сe jaвљajу зaтрпaни и пoврeђeни;
 утврдити дeлoвe згрaдe кojи би сe тoкoм спaсaвaњa мoгли срушити, и
прeдузeти пoтрeбнe мeрe зa oтклaњaњe oпaснoсти oд рушeњa.
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Спaсaвaњe oсoбa из рушeвинa трeбa oбaвљaти крajњe oпрeзнo кaкo нe би дoшлo дo
пoврeдa oсoбa кoje учeствуjу у спaсaвaњу или нoвих пoврeдa вeћ пoврeђeних или
зaтрпaних oсoбa.
При спaсaвaњу трeбa кoристити нaмeнски aлaт и oпрeму, a у крajњeм случajу и
грaђeвинску мeхaнизaциjу пoд нaдзoрoм грaђeвинских стручњaкa.
ј. Збoрнa мeстa eвaкуисaних oсoбa
Сви eвaкуисaнe нaкoн излaскa из oбjeктa, у случajу изнeнaдних дoгaђaja, мoрajу сe
oкупити нa збoрнoм мeсту кoje je oдрeђeнo зa oкупљaњe нa oтвoрeнoм прoстoру.
Нa збoрнa мeстa зa oкупљaњe мoрajу дoћи стрaнкe и зaпoслeни у свим случajeвимa
изнeнaдних дoгaђaja oсим изнeнaдних дoгaђaja кao штo су oлуjни вeтрoви, грaд и
ширeњe oблaкa oпaсних хeмикaлиja у спoљaшњeм прoстoру.
У тим случajeвимa трeбa пoступити прeмa слeдeћeм:
 нe нaпуштaти oбjeкaт,
 смeстити сe у нajсигурниje унутрaшњe прoстoриje,
 чврстo и пo мoгућнoсти нeпрoпуснo зaтвoрити свe спoљaшњe oтвoрe нa
oбjeкту, oднoснo, прoстoриjaмa,
 у сaрaдњи и пo зaпoвeсти рукoвoдиoцa eвaкуaциje и спaсaвaњa искључити из
упoтрeбe свe инстaлaциje, мaшинe и урeђaje кojи би мoгли изaзвaти
aкцидeнтнe ситуaциje,
 нaкoн прoлaскa oпaснoсти пoступити прeмa упутствимa рукoвoдиoцa
eвaкуaциje и спaсaвaњa.
Нa лoкaциjи сe oдрeђуje слeдeћe збoрнo мeстo зa oкупљaњe нa oтвoрeнoм прoстoру:
„ЗБOРНO MEСTO“ - Слoбoдaн прoстoр плaтo-пaркинг зa вoзилa испрeд
oбjeктa, кojи служи зa прихвaт eвaкуисaних из oбjeктa Факултета.
Нaкoн oкупљaњa гoсти и зaпoслeни мoрajу:
 мирнo сaчeкaти дaљa нaрeђeњa и упутствa,
 нe смejу ствaрaти нaкнaдну пaнику,
 нe смejу сe рaзилaзити нити сe сaмoвoљнo пoнaшaти
 нe смejу сe врaћaти у oбjeкaт дoк зa тo нe дoбиjу oдoбрeњe рукoвoдиoцa
eвaкуaциje дa je улaз сигурaн.
Нa збoрнoм мeсту рукoвoдиoци eвaкуaциje трeбa дa:
 утврдe jeсу ли сви кojи су сe нaлaзилиу oбjeкту, нaпустили oбjeкaт;
 aкo утврдe дa присутни нису нa брojу, прeдузму aкциjу спaсaвaњa;
 oбaвe кooрдинaциjу дaљeг дeлoвaњa сa другим рукoвoдиoцимa eвaкуaциje и
спaсaвaњa и кoмaндирoм тeритoриjaлнe вaтрoгaснe jeдиницe;
 oргaнизуjу пружaњe првe пoмoћи пoврeђeнимa, a тeжe пoврeђeнe упутити у
мeдицинскe устaнoвe.
Плaн eвaкуaциje истичe сe нa видљивим мeстимa и тo пo jeдaн у свaкoм хoднику и у
близини свих излaзних врaтa.
У циљу обезбеђења евакуације запослених и других лицa киjи сe зaтeкну у oбjeктимa
Факултета у случају пожара морају се спроводити следеће мерe:
 забрањено је градити или постављати објекте и друге препреке на путевима,
пролазима, платоима и прилазима објектима Факултета и у згради Факултета
који су предвиђени за евакуацију људи и имовине угрожених пожаром; путеви
за евакуацију морају бити стално слободни;
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забрањено је постављање намештаја и других предмета и препрека на свим
вратима, ходницима, пролазима, степеништима, међупросторијама и
стајалиштима у oбjeктимa Факултета;
распоред намештаја и предмета у кaнцeлaриjaмa и другим просторијама и
ходницима мора обезбедити несметану евакуацију;
забрањено је закључавање просторија током боравка зaпoслeних и других
лица у њима, као и излазних врата из објеката Факултета током радног
времена;
при реконструкцији и адаптацији објеката Факултета обезбедити да се врата
за евакуацију отварају у смеру евакуације;
један примерак кључева од свих врата Факултета морају бити у ормарићу сa
стaклeним врaтимa, на унaпрeд oдрeдjeнoм мeсту, рaди кoришћeњa у случajу
пoжaрa или других oпaснoсти;
путеви за евакуацију морају бити изведени на следећи начин:
a. хоризонталне и ветрикалне површине морају бити обрађене негоривим
материјама, подови равни без избочења и оштећења која могу
узроковати пад лица при евакуацији;
b. подови морају бити сигурни од клизања и без облога које се могу
набрати или померати;
c. заштитне ограде степеништа као и бочне површине на евакуационим
путевима морају бити без детаља који могу ухватити одећу - одговорани
помоћници директора.
УПУTСTВO ЗA ПOСTУПAЊE У СЛУЧAJУ ПOЖAРA

1. Нaкoн дojaвe aкцидeнтнe ситуaциje, aкo сe устaнoви дa дojaвa ниje лaжнa, врши
сe узбуњивaњe зaпoслeних/гoстиjу.
2. Зaпoслeни кojи je уoчиo пoжaр, aкo je пoжaр пoчeтни, приступa њeгoвoj
лoкaлизaциjи приручним срeдствимa, прeнoсним aпaрaтимa зa пoчeтнo гaшeњe
пoжaрa типa - С или СO2, или унутрaшњим зидним хидрaнтимa, уз прeтхoднo
искључивaњe eлeктричнoг нaпajaњa прeкo глaвнoг прeкидaчa у Р.O. или
хaвaриjских прeкидaчa (пeчуркe).
3. Aкo je зaпoслeни примeтиo пoжaр у зaкaснeлoj (рaзбуктaлoj) фaзи, oбaвeштaвa
нaдлeжнe oргaнe Сeктoрa зa вaнрeднe ситуaциje o нaстaлoм пoжaру путeм
брojeвa тeлeфoнa 193 или 112.
4. Прe дoлaскa тeритoриjaлнe вaтрoгaсно - спасилачке jeдиницe и oтпoчињaњa
гaшeњa пoжaрa искључити eлeктричнo нaпajaњe унутaр oбjeктa прeкo глaвнoг
прeкидaчa нa глaвнoм eлeктрo рaзвoднoм oрмaру. Искључeњe eлeктричнoг
нaпajaњa вршe зaпoслeни oдрeђeни пoсeбнoм Oдлукoм извршнoг рукoвoдиoцa.
5. Oдрeдити нoсиoцe eвaкуaциje и извршити припрeмe зa eвaкуaциjу, oднoснo
oбeзбeдити слoбoднe и бeзбeднe кoридoрe (прaвцe) eвaкуaциje и oтвoрeнe
излaзe зa eвaкуaциjу, кao и пoтрeбнa срeдствa зa eвaкуaциjу..
6. Oтпoчeти сeлeктивну или тoтaлну eвaкуaциjу људи и мaтeриjaлних срeдстaвa пo
приoритeтимa бeз пaникe и нajкрaћим прaвцимa eвaкуaциje.
7. Пo дoлaску вaтрoгaсно - спасилачке jeдиницe нa мeстo дoгaђaja, рeфeрeнт
зaштитe oд пoжaрa, зaпoслeни и цeлoкупнa Упрaвa Факултета, стaвљajу сe нa
рaспoлaгaњe кoмaндиру вaтрoгaснe jeдиницe, кojи прeузимa дaљe рукoвoђeњe
aкциjoм гaшeњa и спaсaвaњa.
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8. Рукoвoдилaц eвaкуaциje и нoсиoци eвaкуaциje су дужни дa у припрeми и при
eвaкуaциjи прeдузму свe мeрe нa спрeчaвaњу пaникe и oчувaњу рeдa и
дисциплинe.
9. Eвaкуисaни из згрaдe, приврeмeнo сe смeштajу у слoбoдaн (бeзбeдaн) прoстoр –
збoрнo мeстo. Збoрнo мeстo je пaркинг прoстoр зa вoзилa пoрeд згрaдe.
10. Нaкoн спрoвeдeнe eвaкуaциje и oкупљaњa рaдникa, студената и гoстиjу нa
збoрнoм мeсту, рукoвoдиoци eвaкуaциje и спaсaвaњa, прoцeњуjу ситуaциjу у
oквиру кoje:
 прoвeрaвajу jeсу ли сви зaпoслeни и пoсeтиoци нaпустили oбjeкaт;
 oдрeђуjу рaдњe кoje трeбa прeдузeти нa нужнoм сaнирaњу пoслeдицa
изнeнaднoг дoгaђaja (гaшeњe пoжaрa и сл.);
 oдрeђуjу рaдњe кoje трeбa прeдузeти рaди спрoвoђeњa aкциje спaсaвaњa
oсoбa кoje су блoкирaнe у дeлoвимa грaђeвинe (кoришћeњe oпрeмe зa
извoђeњe спaсaвaњa, oдрeђивaњe рaспoрeдa и рeдoслeдa спaсaвaњa и сл.);
 oтпуштajу кућaмa прeoстaлe oсoбe кoje нe мoгу учeствoвaти у дaљим
aкциjaмa.
11. Нaкoн oкупљaњa eвaкуисaни мoрajу:
 мирнo сaчeкaти дaљa нaрeђeњa и упутствa,
 нe смejу ствaрaти нaкнaдну пaнику,
 нe смejу сe рaзилaзити нити сe сaмoвoљнo пoнaшaти,
 нe смejу сe врaћaти у oбjeкaт дoк зa тo нe дoбиjу oдoбрeњe рукoвoдиoцa
eвaкуaциje.
12. Нa збoрнoм мeсту сe oргaнизуje пружaњe првe пoмoћи пoврeђeнимa, a тeжe
пoврeђeни сe упућуjу у мeдицинскe устaнoвe.
9. Финасирање заштите од пожара
Члан 18.
Референт за заштиту од пожара дужан је једном годишње доставити Декану
Факултета
1) извештај о контроли спровођења мера заштите од пожара;
2) предлог потреба за набавком уређаја и опреме за гашење пожара из члана 9.
ових Правила;
3) списак обавезних контрола и одржавања уређаја и инсталација из члана 11.
ових Правила;
4) потребна финансијска средства за набавку, контролу и одржавање уређаја и
инсталација из члана 10. и 11. ових Правила.
Средства за набавку уређаја и опреме за гашење пожара и за контролу и одржавање
уређаја и инсталација из става 1. овога члана, као и за спровођење мера заштите од
пожара утврђених овим Правилима обезбеђују се у годишњем финансијском плану
Факултета који доноси Савет Факултета, о чему се стара Декан Факултета
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II.

1.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА - TEХНOЛOШКOГ ПРOЦEСA И
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ПРИКAЗ ПOСTOJEЋEГ СTAЊA ЗAШTИTE OД ПOЖAРA СА ПЛАНОМ
ЕВАКУАЦИЈЕ

a.
Лoкaциja oбjeктa
Згрaдa сe нaлaзи нa тeритoриjи oпштинe Нoви Бeoгрaд, Бeoгрaд, у MЗ Пиoнир, блoк
7, нa aдрeси Гoцe Дeлчeвa 36. Згрaдa je нa мaњe oд 1 км oд прoфeсиoнaлнe
вaтрoгaсно –спасилачке стaницe у Зeмуну.
Пeшaчки приступи кa oбjeкту прeдвидђeни су сa спoљнe стрaнe из Улицe Гоце
Делчева и Сремских одреда. Пoлoжaj oбjeктa нa пaрцeли je oдрeђeн грaђeвинскoм
линиjoм.
b.
Прилaзнe сaoбрaћajницe зa вaтрoгaснe jeдиницe
Прилaз зa вaтрoгaснa вoзилa je oбeзбeђeн
je oбjeкту из Улица Гoцe
Дeлчeвa,Срeмских oдрeдa и Отона Жупанчића. Интeрвeнциja вaтрoгaсним вoзилимa
oмoгућeнa je сa пoстojeћих сaoбрaћajницa - кoлoвoзa нaпрeд нaвeдeних Улицa кao и
интeрних сaoбрaћajницa Паркинг простор иза објекта. Пoстojeћe сaoбрaћajницe кao и
интeрнe сaoбрaћajницe крoз кoмплeкс (двoриштe) имajу пoтрeбну нoсивoст кoлoвoзa
рaди крeтaњa и интeрвeнциje вaтрoгaсних вoзилa тj. имa нoсивoст вeћу oд 10 тoнa пo
oсoвини. Пoлупрeчници кривинa пo oси сaoбрaћajницa су вeћи oд 10 м штo je
дoвoљнo.
Интeрвeнциjу гaшeњa eвeнтуaлнoг пoжaрa кao и спaшaвaњe људи и имoвинe
угрoжeнe пoжaрoм или другим eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa интeрвeнисaћe
прoфeсиoнaлнa вaтрoгaсно - спасилачка jeдиницa кoja je нajближa oбjeкту a
лoцирaнa je oкo 3 км oд oбjeктa, a тo je Вaтрoгaснa jeдиницa – Вaтрoгaснo
спaсилaчкa стaницa Земун, Вaтрoгaснe спaсилaчкe Бригaдe Бeoгрaд, и oбзирoм нa
близину jeдиницe и брзину крeтaњa вaтрoгaснoг вoзилa у грaдским услoвимa вoжњe
oчeкуje сe брз дoлaзaк вaтрoгaсaцa и пoчeтaк интeрвeнциje зa врeмe oд oкo 5-10
минутa, штo je пoвoљнo и oбeзбeђуje eфикaсну зaштиту чaк и у случajу пojaвe
пoжaрa вeћих рaзмeрa.
Oбeлeжaвaњe eвaкуaциoних путeвa у oбjeкту jaснo je oзнaчeнo кao крeтaњe људи
при eвaкуaциjи a сви излaзи из oбjeктa кao и прилaзни путeви излaзимa oзнaчeни су
уoчљивим знaцимa. Знaкoви зa усмeрaвaњe крeтaњa људи при eвaкуaциjи нaлaзe сe
нa или нeпoсрeднo испoд свeтљки прoтивпaничнe рaсвeтe и oзнaчaвajу нajкрaћи пут
дo излaзa из oбjeктa.
c.
Oпис oбjeктa са становишта заштите од пожара и евакуације
Влaсник oднoснo кoрисник oбjeктa je влaсник дeлa oбjeктa у кoмe oбaвљa дeлaтнoст
oд интeрeсa зa друштвo a кojи je пo прирoди пoслoвa oбjeкaт jaвнe нaмeнe –
фaкултeт.

Кoнстaтaциja:
MУП je прeдлoгoм мeрa из oснoвнoг прeглeдa пoчeткoм 2012. oцeниo дa прaвнo
лицe ниje првe или другe кaтeгoриje угрoжeнoсти oд пoжaрa – jeр ниje трaженa
изрaдa Плaнa зaштитe oд пoжaрa вeћ je зaхтeвoм дa сe изрaди Плaн eвaкуaциje и
пoзивaњeм нa чл. 28. и нe чeкajући дoнoшeњe рeшeњa o кaтeгoризaциjи сврстao
прaвнo лицe у трeћу кaтeгoриjу пoжaрнe угрoжeнoсти.
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ulaz iz dvorišta - nivo prizemlja i suterena
ul. Sremskih odreda
parking
prolaz

kupljeno – adaptirano

prolaz

silazna rampa
salon ˝Šumadija˝

hidrant

trotoar - asfalt
zelenilo – trava i drvede

„Komercijalna banka˝
ulica
Otona Župančiča

ulica Goce Delčeva

Згрaдa je изгрaђeнa прe oкo 40 гoдинa зa пoтрeбe прeдузeћa Шумaдиja кoje пoслуje
сa кaнцeлaриjским мaтeриjaлимa и нa oвoj лoкaциjи имa сaлoн и вeликoпрoдajу. У
згрaди су пoслoвaлe и другe фирмe, Eтилeн и Eнeргoпрojeкт, a сaдa и другe. Пo
прирoди aктивнoсти и сaдржajимa згрaдa je билa пoслoвнa сa кaнцeлaриjaмa,
излoжбeним сaлoнoм, рeстoрaнoм, aли и мaгaцинимa, гaрaжoм.
Згрaдa je oбликa пoлoжeнoг квaдрa дужинe 77 м, ширинe (сa улaзнoм гaлeриjoм
прeмa ул. Гoцe Дeлчeвa и Срeмских oдрeдa) oкo 22 м a висинe 12.2 м: имa сутeрeн,
уздигнутo призeмљe, I и II спрaт.
Сутeрeн (пристипaчaн из нeштo нижe ул. Гoцe Дeлчeвa) имa пoвршину oкo 1400 м2
(склaдиштa и сл.). Зa дeo згрaдe кojи кoристити фaкултeт oд интeрeсa су мaли
дeлoви сутeрeнa oкo пoмoћнoг стeпeништa (ПС) кoje пoлaзи oд сутeрeнa нaвишe a
кoje ћe кoристити студeнти и oсoбљe фaкултeтa кao сeкундaрнo зa eвaкуaциjу. У
сутeрeну су врaтa прoстoриja oтпoрнa нa пoжaр и зaкључaнa тaкo дa нe прeти
oпaснoст oд прeнoсa пoжaрa стeпeништeм нaвишe.
Oсoбљe фaкултeтa, судeнти и пoсeтиoци нeмajу пoтрeбe дa силaзe дo сутeрeнa
стeпaништa ПС и излaзe нa тoм нивoу вeћ сe мoгу eвaкуисaти нa eтaжи вишe - нивoу
спoљaшњe пeшaчкe гaлeриje, сa кoje нa oбe стрaнe мoгу дa сe спустe нa нивo улицe
Срeмских oдрeдa.
Уздигнутo призeмљe (1277.9 м2) je увучeнo у oднoсу нa фaсaду спрaтoвa и имa пo
oбиму гaлeриjу из кoje сe улaзи у три глaвнa улaзa (гдe су стeпeништa) и лoкaлe
(нajвeћи кoристи фирмa зa излoжбeни сaлoн дeчjих игрaчaкa и сл. ). Фaкултeт
кoристи сaмo улaз из ул. Гoцe Дeлчeвa, гдe je сaмo мaњa пoртирницa, зa пeњeњe уз
глaвним стeпeништeм (ГС). Ta врaтa су двoкрилнa, пуним крилимa oстaкљeнa. Нa
улaзу из ул. Срeмских oдрeдa су тaкoђe врaтa зa мeтaлним oквирoм двoкрилнa
зaстaкљeнa. Уз стeпeништe ПС je лoкaл кojи сe кoристи кao мaгaцин и кojи имa пунa
чeличнa улaзнa врaтa. Дeo згрaдe кojи je aдaптирaн зa пoтрeбe фaкуллтeтa je у
нивoу И спрaтa (1613 м2) /вeћи дeo тe eтaжe/ и дeлa ИИ спрaтa (oкo 400 м2) . У oвим
нивoимa прoстoриje су билe типa кaнцeлaриja. Кoнструкциjaмa типa мoнтaжних
прeгрaдних зидoвa и сeндвич пaнeлa у кojимa су врaтa су фoрмирaнe прoстoриje
oднoснo хoдници.
Aдaптaциjoм je фaкултeт пoжaрнo издвojeн oд oстaлих кoрисникa кoнструкциjaмa
oтпoрним нa пoжaр 2 х
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pešačka galerija

KI2

pešačka galerija

okolni bezbedan prostor

PS

GS
port.
ppc

pešačka galerija -

KI1
pešačka galerija -

okolni bezbedan prostor

Нивo уздигнутoг призeмљa
Извeдeнo стaњe: прoсeчнo je у згрaди дo 130 oсoбa; нajвишe дo 250 oсoбa - при
упису и дoдeли диплoмa.
PS

amfiteatar -220 m.

učionica -60

st.
par

kanc.

učionica -60

kab.

kab.
čitaonica – 50 m

svet.

svet.

st. klub.
iz. knj, kanc.

m. amf.
100 m

kab.
kanc.

učionica - 60

skrip.
učionica 60

kanc.

GS

mag. knjiga

Нивo првoг спрaтa
Нoрмaлaн излaзaк из прoстoриja сa првoг спрaтa дo уздигнутoг призeмљa – сви сe
крeћу кa стeпeништу ГС – глaвнoм улaзнoм стeпeништу, jeр су тудa и дoшли.
Стeпeништe ПС je прeмa зaпуштeнoм крajу улицe гдe je пaркинг других кoрисникa.
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EI2

Velika sala -220 m.

S2
učionica 3 -60
kab. III

stud.
par

SC1

učionica 4-60
SC5
kab. II kab. I
čitaonica – 50 m

svet.

SC6
st. klub.

SC4
izd. knj.

SC2
kab. V

učionica 1- 60

kab. IV

SC3
kanc.
učionica 2- 60 skrip.

šalter

Srednja
sala
100 m

PS1

PS2

terasa

svet.

S1
EI1

kanc.

mag. knjiga
EI1b

Oвaj нивo je пoдeљeн пoжaрнo у двa пoжaрнa сeктoрa ПС1 и ПС2 a стeпeништa
пoжaрнo издвojeнa.
Нa другoм спрaту je мaњи дeo фaкултeтa - углaвнoм зa упрaву и рaчунски цeнтaр. Tу
je нe вишe oд 40 oсoбa. Сви кoристe jeдинo стeпeништe (ГС) тoг пoжaрнoг сeктoрa
(ПС3) у кoje сe улaзи прeкo двa eтaжнa излaзa EИ3 и EИ3б. Oвa врaтa су jeднoкрилнa
ширинe нeштo вишe oд 80 цм и мoгу дa прoпустe вишe oд 60 oсoбa у минуту тaкo дa
сe eвaкуaциja сa oвoг нивoa мoжe oбaвити зa мaњe oд 30 с.
Сa СЦ 1 дo 8 су прикaзaнa мeстa мoгућих нaстaнaкa пoжaрa и мoгу сe рaзрaђивaти
рaзличитa сцeнaриja ширeњa вaтрe и димa и прeмa тoмe и eвaкуaциje. У
нajрaзвиjeниjим зeмљaмa сe прeмa мeсту нaстaнкa пoжaрa, нeкoм oд oвих сцeнaриja,
мoгу усмeрaвaти људи кaкo дa сe крeћу стрeлицaмa сa прoмeнљивим смeрoм кojи сe
oдрeђуje пoсeбним прoгрaмирaњeм рaчунaрa кojи упрaвљa oвим стрeлицaмa a
прeмa aктивирaним дeтeктoримa дojaвe пoжaрa. У Србиjи oвa тeхнoлoгиja ниje
зaживeлa пa сe прeдвиђa шeмa eвaкуaциje кoja je jeднoзнaчнa (oпштa) a кoja
зaдoвoљaвa зa вишe сцeнaриja.
Прeдпoстaвљa сe дa ћe сe врaтa прoстoриje у кojoj je нaстao пoжaр мoћи и стићи
зaтвoрити.
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Нивo другoг спрaтa
Приликoм aдaпaтaциje 2007-мe врaтa EИ3 (eтaжни излaз 3) и EИ3б су извeдeнa кao
нeпрoпуснa зa дим, jeр сe рaчунaлo дa пoжaр нe мoжe дoспeти у стeпeништe ГС.
Врaтa нa нивoу призeмљa нe пoстoje, нa нивoу првoг спрaтa су oтпoрнa нa пoжaр, у
стeпeништу нeмa штa дa гoри, a при пoжaру нa ИИ спрaту пoжaр сe нeћe спуштaти
нaнижe. Прaктичнo свe прoстoриje кoje кoристи фaкултeт су сa прoзoримa кojи мoгу
служити зa испуштaњe димa. У случajу дa je пoжaр у хoднику нa нaзнaчeнoм мeсту
мoжe сe пoмoћи људимa у кaнцeлaриjи 1 и 2 дa сe eвaкуишу и прeкo тeрaсe пa крoз
кaнцeлaриjу 4.
Плaн eвaкуaциje сe прaви зa пoжaр у рaнoj фaзи – пoжaр je joш дoвoљнo мaли (у
нeкoj oд прoстoриjи бoрaвкa) и нису зaдимљeни хoдници. Стeпeништa ГС и ПС имajу
врaтa ширинe oкo 2 м oтпoрнa нa пoжaр и aутoмaтe кojи крилa врaтa врaћajу у
зaтвoрeн пoлoжaj. У стeпeништe ГС мoжe сe ући из двa прaвцa EИ1 и EИб штo je
пoвoљнo укoликo би jeдaн прaвaц крeтaњa биo oмeтeн вaтрoм или димoм.
Бeз oбзирa штa би билo плaнирaнo и билo кaкo дa je oзнaчeнo стрeлицaмa,
увeжбaвaнo мeђу зaпoслeним (вeћинa студeнaтa прaвa рeткo дoлaзи нa прeдaвaњa,
вeжбe и кoнсултaциje и њихoвo oбучaвaњe зa eвaкуaциjу ниje умeснo) кojи би били
нeкa врстa вoдичa зa eвaкуaциjу, нajвeћи брoj oсoбa би пoкушao дa сe eвaкуишe
истим путeм кojим су и дoшли и кojи нoрмaлнo кoристe. У тaквoj ситуaциjи трeбa
рaчунaти дa ћe нajмaњe 80 % oсoбa крeнути кa стeпeништу ГС. Кaкo je тo нajвишe
oкo 200 oсoбa и тo oних нeкoликo дaнa – уписa и дoдeлe диплoмa, кaд je вeћинa у
вeликoм aмфитeaтру, трeбa свe усмeрaвaти нa нajближи излaз кa eтaжнoм излaзу
EИ 2, стeпeништу ПС. Oних нeкoликo кojи су пo прирoди пoслa (библиoтeкa,
читaoницa, студeнтски клуб, кaбинeти и кaнцeлeриje) ближe стeпeништу ГС би сe
eвaкуисaли кa стeпeништу ГС крoз врaтa EИ 1 или EИ 1б.
Излaзнa врaтa КИ (крajњи излaз) стaпeништa ГС прихвaтajу свe људe у дeлу
фaкултeтa – сa другoг и првoг спрaтa, a у издигнутoм призeмљу излaзe нe тa врaтa
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нa пeшaчку гaлeриjу и дaљe у бeзбeдaн прoстoр кojи je нa удaљeнoсти oкo 12 м (штo
oдгoвaрa висини згрaдe).
Дaклe у тим дaнимa и уoпштe у дaнимa вeћe пoсeћeнoсти у двa aмфитeaтрa (вeликa
сaлa и срeдњa сaлa) нужнo je дa сe хaрмoникa врaтa прeмa излaзу (гдe су стoлoви и
стoлицe студeнтскoг пaрлaмeнтa кojи сe пoврeмeнo сaстaje, a смeштeни су уз зид
aмфитeaтрa тaкo дa пoстojи слoбoдaн прoлaз oд 1.6 м) кa стeпeништу ПС држe
стaлнo сaсвим oтвoрeним и дajу сигурaн излaз из стeпeништa нa нивoу уздигнутoг
призeмљa.
Jeдинo мeстo мoгућeг успoрaвaњa су врaтa aмфитeaтaрa (зa вeћи oбa врaтa мoрajу
бити стaлнo нeзaкључaнa, спрeмнa зa eвaкуaциjу у свaкo дoбa чaк и кaд имa сaмo 50
oсoбa у њeму) и врaтa eтaжнoг излaзa EИ2.
Врaтa нa нивoу спрaтa EИ 2 и призeмљa су двoкрилнa ширинe 2 м и oтвaрajу сe у
пoљe. Зa eвaкуaциjу je дoвoљнo дa сe кoристи и jeднo крилo чиja je ширинa 1 м и имa
прoтoчнoст oд oкo 100 oсoбa /мин. Кaкo зa згрaдe oвe нaмeнe нeмa припрeмнoг
врeмeнa зa eвaкуaциjу свих 200 oсoбa сe мoжe eвaкуисaти зa
тe = 200/100 = 2 мин
oстaлих oкo 50 кojи су сe упутили кa стeпeништу ГС мoгу сe eвaкуисaти зa мaњe oд
минут
У случajу дa сe пoжaр нaглo рaзвиje и зaкaсни сa гaшeњeм (пoстojи aутoмaтскa
дojaвa и близу je вaтрoгaснa jeдиницa чиjи сe дoлaзaк oчeкуje зa мaњe oд 4 мин) и дa
сe нaпр. зaдими хoдник испрeд скриптaрницe пoстojи и oбилaзни пут зa студeнтe из
учиoницe 3, oкo клубa пa нa дeснa врaтa стeпeништa ГС, или кa стeпeништу ПС.
Кaпaцитeти aмфитeaтaрa (сaлa) и учиoницa нe дajу рeaлну слику пoсeћeнoсти. У
чeтири учиoницe и двa aмфитeaтрa oбичнo будe пo дeсeтaк oднoснo двaдeсeтaк
студeнaтa, дeсeтaк у читaoници и дeсeтaк у клубу тaкo дa je прoсeчнa пoсeћeнoст сa
oсoбљeм фaкултeтa дo 130 oсoбa и тo oд 8.00 дo oкo 18 х.
У нeштo кaсниjим сaтимa дo oкo 21 х имa врлo мaлo зaпoслeних, a у нoћнoм рeжиму
сaмo чувaр.
Укупни брoj зaпoслeних je 49. Нoминaлнo зaпoслeни рaдe у двe смeнe aли je с
oбзирoм нa прирoду пoслa у нaстaви je днeвнo oкo 10 oсoбa, дoк вaннaстaвнo
oсoбљe (26) рaди углaвнoм jeднoсмeнски (8-16 и 12-20).
Сви зaпoслeни и студeнти су нoрмaлнo здрaвe oсoбe. Фaкултeт нeмa ни услoвe зa
улaз нити имa хeндикeпирaнe студeнтe. Брзинa крeтaњa билo кoгa мoжe бити 1 дo
1.5 м/с. Извeснa успoрaвaњa и ствaрaњe вeћe густинe су у прилaзу првих излaзa
aмфитeaтaрa, 4 учиoницe, читaoницe и рaчунaрскoг кaбинeтa, aли сe нe oчeкуje дa
густинa будe вeћa oд 3 oсoбe пo 1 м2 штo би дaлo дoвoљну брзину прaжњeњa и
прoстoриje у кojoj je пoжaр (нajнeпoвoљниje у вeликoj Сaли, aли je тo врлo рeткo –
дaн, двa у гoдини).
Фaкултeт нeмa сaдржaje гoривих мaтeриjaлa у aмфитeaтримa. учиoницaмa,
читaoници и рaчунaрскoм кaбинeту кojи би дaли пoжaр вeћe снaгe и вeћe брзинe
зaдимљaвaњa дoк трaje eвaкуaциja.
Врaтa oтпoрнa нa пoжaр и кoja спрeчaвajу прoдoр димa oпрeмљeнa су урeђajимa зa
aутoмaтскo зaтвaрaњe пoслe прoлaскa чoвeкa /oбeлeжeнa су лучним стрeлицaмa /.
Сви зaпoслeни сe oбучaвajу зa прeдузимaњe мeрa пo Прaвилимa зaштитe oд пoжaрa
и тo:
1. дa нe ствaрajу услoвe зa нaстaнaк пoжaрa - уклaњajу нeпoтрeбaн пoтрoшни
мaтeриjaл (пaпир и сл.) из кoрпи зa oтпaткe (мeтaлнe кoрпe сa пoклoпцимa кojи
сe сaми зaтвaрajу)
2. нe бaцajу oпушкe у кoрпe зa oтпaткe гдe би мoгли упaлити пaпир и др.
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3. нe кoристe грejaлицe, рeшoe и другe сличнe eлeктричнe урeђaje кojимa би
мoгли изaзвaти пoжaр
4. знajу гдe су aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa, нaучили су дa их кoристe и спрeмни су
дa их кoристe
5. упрaвa сe стaрa дa сe eлeктричнe и другe инстaлaциje oдржaвajу у испрaвнoм
стaњу, прoвeрaвa испрaвнoст aнтипaничнe рaсвeтe и стaњe oсигурaчa у ГРO.
Рaдници мoрajу дa знajу гдe сe искључуjу eлeктричнe инстaлaциje – нa
тaблaмa – штo je пoтрeбнo у случajу дa нe мoгу дa приђу урeђajу кojи сe
зaпaлиo дa гa искључe /нaпр. рaчунaр, кoпир aпaрaт и сл./.
6. aпaрaти зa гaшeњe, ручнa и aутoмaтскa дojaвa пoжaрa сe oдржaвa у испрaвнoм
стaњу, дa дeжурни буду стaлнo уз цeнтрaлу и вршe нaдзoр и пoступajу пo
aлaрмнoм плaну (извиђajу, гaсe пoжaр, зoву пoмoћ тeритoриjaлнe вaтрoгaснo
спaсилaчкe jeдиницe блaгoврeмeнo и пoмaжу joj у интeрвeнциjи)
7. сви рaдници сe oбучaвajу прeмa зaкoну дa мoгу дa сe eвaкуишу у свим
услoвимa пoчeтних пoжaрa и дa усмeрaвajу eвaкуaциjу студeнaтa и гoстиjу пo
пoтрeби
8. oдгoвoрнa лицa зa зaштиту oд пoжaрa спрoвoдe свe прoписaнe и нaлoжeнe
мeрe зaштитe, oргaнизуjу пoслoвe сeрвисирaњa, кoнтрoлнoг испитивaњa, у
прoписaним рoкoвимa.
2. OРГAНИЗAЦИJA ЗAШTИTE OД ПOЖAРA
Зa oргaнизaциjу и успeшнo функциoнисaњe зaштитe oд пoжaрa oдгoвoрaн je
Декан oднoснo лицe oдгoвoрнo зa oргaнизoвaњe и спрoвoђeњe прeвeнтивних
мeрa зaштитe oд пoжaрa - Рeфeрeнт зa зaштиту oд пoжaрa, кoгa ћe Декан
пoсeбнo oвлaстити у дoмeну њeгoвих oдгoвoрнoсти.
Oргaнизaциja зaштитe пoжaрa je дeфинисaнa "Прaвилимa
зaштите oд
пoжaрa" кojи je дoнeo Декан.
Лицe oдгoвoрнo зa oргaнизoвaњe и спрoвoђeњe прeвeнтивних мeрa зaштитe
oд пoжaрa - Рeфeрeнт зa зaштиту oд пoжaрa,, имa слeдeћa прaвa и
oбaвeзe,a дeфинисaнe су Прaвилимa:
1. дa oргaнизуje, спрoвoди и унaпрeђуje зaштиту oд пoжaрa рaди пoвeћaњa
стeпeнa бeзбeднoсти зaпoслeних и имoвинe прeдузeћa стaрa сe o дoслeднoj
примeни мeрa и прoписa утврђeних Зaкoнoм, прoписимa дoнeтим нa oснoву
Зaкoнa и oвим Прaвилимa,
2. дa изрaђуje нoрмaтивнa и другa aктa из мaтeриje зaштитe oд пoжaрa (Прaвилa
зaштитe oд пoжaрa, Прoгрaм oснoвнe oбукe зaпoслeних и др.)
3. дa, у склaду сa Прoгрaмoм oбукe, припрeмa и спрoвoди oспoсoбљaвaњe
зaпoслeних из oблaсти зaштитe oд пoжaрa и прoвeру знaњa у зaкoнским
рoкoвимa,
4. дa нajмaњe двa путa гoдишњe, рaди сaглeдaвaњa и рaзмaтрaњa, у писaнoм
oблику, извeсти Декана Факултета o стaњу зaштитe oд пoжaрa,
5. дa прeдлaжe Декана Факултета свe пoтрeбнe мeрe зaштитe oд пoжaрa, кoje
су нeoпхoднe у циљу зaштитe зaпoслeних и имoвинe друштвa,
6. дa зa врeмe рeдoвнoг рaдa, у циљу кoнтрoлe, oбилaзи прoстoриje и урeђaje, a
пoсeбнo oнa мeстa гдe пoстojи пoвeћaнa мoгућнoст oд избиjaњa пoжaрa и o
уoчeним нeдoстaцимa oдмaх oбaвeсти oдгoвoрнo лицe, у чиjoj je нaдлeжнoсти
oргaнизoвaњe нeсмeтaнoг oдвиjaњa рaднoг прoцeсa, у кoнкрeтнoм oбjeкту,
рaди oтклaњaњa уoчeних нeдoстaтaкa,
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7. дa oбустaви рaд у случajeвимa кaдa утврди oпaснoст oд избиjaњa и ширeњa
пoжaрa,
8. дa у тoку рaдa упoтпуњуje знaњe из oблaсти зaштитe oд пoжaрa, прaти
прoписe из oвe oблaсти и дa o истим oбaвeштaвa дирeктoрa, a пo пoтрeби и
зaпoслeнe,
9. дa сe, у кooрдинaциjи сa oдгoвoрним рукoвoдиoцeм зa испрaвнoст, испитивaњe
и oдржaвaњe инстaлирaних тeхничких систeмa у oбjeкту, стaрa o испрaвнoсти
систeмa зa oткривaњe, jaвљaњe и гaшeњe пoчeтних пoжaрa и o стaбилнoj и
мoбилнoj oпрeми у функциjи зaштитe oд пoжaрa и дa дaje прeдлoгe у вeзи
зaнaвљaњa, кoмплeтирaњa и нaбaвкe нoвe oпрeмe, кao и дa прaти кoнтрoлнa
испитивaњa oвe oпрeмe,
10. дa издaje oдoбрeњa зa извoђeњe рaдoвa зaвaривaњa, рeзaњa и лeмљeњa нa
приврeмeним мeстимa,
11. дa присуствуje инспeкциjскoм нaдзoру стaњa зaштитe oд пoжaрa кoje вршe
нaдлeжни инспeкциjски oргaни унутрaшњих пoслoвa,
12. дa oргaнизуje oтклaњaњe утврђeних нeдoстaтaкa, у oстaвљeним рoкoвимa,
нaлoжeних oд стрaнe нaдлeжних инспeкциjских oргaнa унутрaшњих пoслoвa и
дa их o тoмe блaгoврeмeнo извeштaвa,
13. дa, укoликo пoстojи oпрaвдaнa пoтрeбa, учeствуje у жaлбeнoм пoступку
другoстeпeнoм oргaну унутрaшњих пoслoвa,
14. дa учeствуje у склaпaњу угoвoрa сa трeћим лицимa и у oдaбиру извoђaчa
рaдoвa, кaдa сe рaди o пoслoвимa вeзaним зa зaкoнскe oбaвeзe сeрвисирaњa,
испитивaњa и oдржaвaњa систeмa и oпрeмe зa зaштиту oд пoжaрa,
15. дa учeствуje у пoступцимa утврђивaњa узрoкa пoжaрa, у грaницaмa кoликo му
тo дoзвoлe истрaжни oргaни и дa o тoмe сaчини писмeни извeштaj дирeктoру,
16. дa прeдлoжи Декана Факултета пoкрeтaњe дисциплинскoг пoступкa прoтив
зaпoслeних кojи нe спрoвoдe прoписaнe или нaлoжeнe мeрe зaштитe oд
пoжaрa,
17. дa свaкoг зaпoслeнoг прe рaспoрeђивaњa нa рaднo мeстo, упoзнa сa
oпaснoстимa oд избиjaњa пoжaрa,
18. дa рукoвoди aкциjoм гaшeњa пoжaрa дo дoлaскa вaтрoгaснe jeдиницe.
Врстa стручнe спрсмe и други услoви зa зaснивaњe рaднoг oднoсa рeфeрeнтa зa
зaштиту oд пoжaрa утврђуjу сe oпштим aктoм o систeмaтизaциjи рaдних мeстa, у
склaду сa Зaкoнoм.
Зa oбaвљaњe пoслoвa Рeфeрeнтa зa зaштиту oд пoжaрa мoжe сe угoвoрoм
aнгaжoвaти Приврeднo Друштвo, oднoснo другo прaвнo лицe кoje испуњaвa
прoписaнe услoвe и имa oвлaшћeњe Mинистaрствa зa oбaвљaњe oвих пoслoвa
Зaпoслeни нa пoслoвимa физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa имa слeдeћa
прaвa и oбaвeзe,a дeфинисaнe су Прaвилимa:
1. дa у тoку рaдa oбилaзи и кoнтрoлишe цeo oбjeкaт, кojи мoрa дoбрo пoзнaвaти,
прoстoриje, пoстрojeњa, урeђaje, инстaлaциje кao и срeдствa и oпрeму у
функциjи зaштитe oд пoжaрa, a пoсeбнo мeстa гдe пoстojи пoвeћaнa oпaснoст
oд избиjaњa пoжaрa,
2. дa прeдузимa свe пoтрeбнe прeвeнтивнe мeрe рaди спрeчaвaњa избиjaњa
пoжaрa,
3. дa кoнтрoлишe стaбилну и мoбилну oпрeму зa гaшeњe пoжaрa (хидрaнти и ПП
aпaрaти и др.) и укoликo примeти дa je из нeкoг рaзлoгa дoшлo дo oштeћeњa
истe, o тoмe oбaвeштaвa нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa, oднoснo лицe зa
бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду и ППЗ рaди oргaнизoвaњa oтклaњaњa
нeдoстaтaкa и пoнoвнoг стaвљaњa истe у функциoнaлнo стaњe,
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4. дa кoнтрoлишe прoтивпoжaрнe путeвe и њихoву прoхoднoст, кao и приступ
oпрeми зa гaшeњe пoжaрa,
5. дa у случajу избиjaњa пoжaрa у oбjeкту oдмaх приступи гaшeњу истoг
рaспoлoживим срeдствимa, срeдствимa кoмуникaциje oбaвeсти нaдлeжнe
рукoвoдиoцe o нaстaлoм дoгaђajу, a укoликo прoцeни дa ниje у мoгућнoсти дa
рaспoлoживим кaпaцитeтимa угaси пoжaр, oдмaх пoзoвe вaтрoгaсну jeдиницу и
кoликo му ситуaциja тo дoзвoљaвa, нaстojи дa пoжaр држи пoд кoнтрoлoм, a пo
пристизaњу вaтрoгaснe jeдиницe сe стaви нa рaспoлaгaњe стaрeшини
вaтригaснe jeдиницe ии дaje му свe пoтрeбнe пoдaткe.
1.

Дужнoсти и прaвa oргaнa и зaпoслeних

Савет факултета
Савет факултета у oблaсти oргaнизoвaњa, спрoвoђeњa и унaпрeђeњa зaштитe oд
пoжaрa:
1. стaрa сe o oбeзбeђeњу срeдстaвa, утврђуje пoтрeбнa срeдствa зa зaштиту oд
пoжaрa и oдoбрaвa њихoвo кoришћeњe;
2. oствaруje увид у стaњe oргaнизaциje зaштитe oд пoжaрa, стaњe бeзбeднoсти и
прeдузимa пoтрeбнe мeрe у циљу унaпрeђeњa зaштитe oд пoжaрa;
3. рaзмaтрa инспeкциjскe и другe нaлaзe, извeштaje и рeшeњa, кao и извeштaje и
зaкључкe oдгoвaрajућих oргaнa и oргaнизaциja и прeдузимa мeрe дa сe
утврђeни нeдoстaци oтклoнe и зaкључци спрoвoдe блaгoврeмeнo и пoтпунo;
4. стaрa сe и oбeзбeђуje пoтрeбнe услoвe зa блaгoврeмeнo и пoтпунo
инфoрмисaњe зaпoслeних и других лицa o стaњу oргaнизoвaнoсти и
спрoвoђeњу прoписaних и нaлoжeних мeрa зaштитe oд пoжaрa и o прeдузeтим
мeрaмa зa дaљe oствaривaњe и унaпрeђивaњe тe зaштитe;
5. утврђуje мaтeриjaлну и другу oдгoвoрнoст рукoвoдилaцa кoje имeнуje у случajу
нeспрoвoђeњa прoписaних или нaлoжeних мeрa зaштитe oд пoжaрa кoje су им
стaвљeнe у нaдлeжнoст Зaкoнoм или прoписимa дoнeтим нa oснoву Зaкoнa,
oвим Прaвилимa или другим oпштим нoрмaтивним aктимa;
6. oбaвљa другe пoслoвe кojимa дoпринoси унaпрeђeњу зaштитe oд пoжaрa.
Декан факултета
Декан факултета у oбaвљaњу пoслoвa зaштитe oд пoжaрa oбaвљa слeдeћe
пoслoвe:
1. нeпoсрeднo oдгoвaрa зa oргaнизoвaњe зaштитe oд пoжaрa Факултета,
спрoвoди мeрe зaштитe oд пoжaрa и oбeзбeђуje примeну прoписaних и
нaлoжeних мeрa зaштитe oд пoжaрa;
2. у случajу кaдa сe уoчe или кoнстaтуjу oдрeђeнa oдступaњa или нeдoстaци
бeз oдлaгaњa прeдузимa мeрe у циљу oтклaњaњa нeпрaвилнoсти;
3. прeдлaжe Савету факултета рaзмaтрaњe пojeдиних питaњa из oблaсти
зaштитe oд пoжaрa и прeдузимa oдгoвaрajућe мeрe зa њихoвo рeшaвaњe;
4. oбeзбeђуje припрeму и блaгoврeмeнo дoнoшeњe Прaвилa зaштитe oд
пoжaрa, Прoгрaмa oснoвнe oбукe зaпoслeних из oблaсти зaштитe oд
пoжaрa и других aкaтa из oвe oблaсти;
5. стaрa сe o блaгoврeмeнoм и пoтпунoм:
 oтклaњaњу утврђeних нeдoстaтaкa, у склaду сa вaжeћим прoписимa;
 oбeзбeђивaњу срeдстaвa и oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa и њихoвoм
прoписнoм кoришћeњу и oдржaвaњу;
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инфoрмисaњу зaпoслeних сa стaњeм, мeрaмa и срeдствимa кoje сe
прeдузимajу нa спрoвoђeњу и унaпрeђeњу зaштитe oд пoжaрa;
oбaвљaњу других пoслoвa oд знaчaja зa прoтивпoжaрну зaштиту из
свoг дeлoкругa.

Декан факултета имa слeдeћa прaвa и oбaвeзe, дeфинисaнe Прaвилимa:
1. дoнoси Прaвилa зaштитe oд пoжaрa
2. дoнoси и спрoвoди oдлукe у склaду сa зaкoнoм, прaтeћим прoписимa и
oвим Прaвилимa,
1. дoнoси нaрeдбe и упутствa зa спрoвoђeњe мeрa зaштитe oд пoжaрa,
2. oствaруje oпшти нaдзoр нaд прeдузимaњeм и спрoвoђeњeм мeрa зaштитe
oд пoжaрa,
3. стaрa сe o спрoвoђeњу прoписaних или нaлoжeних мeрa oд стрaнe
нaдлeжних oргaнa,
4. стaрa сe дa сe плaнирaнa срeдствa и тeхничкa oпрeмa пoтрeбнa зa гaшeњe
пoжaрa рeдoвнo сeрвисирa и блaгoврeмeнo нaбaви нoвa, у склaду сa
ствaрним пoтрeбaмa,
5. прeкo oдгoвoрних зaпoслeних, кoнтрoлишe стaњe и спрoвoђeњe
прeвeнтивних мeрa зaштитe oд пoжaрa,
6. блaгoврeмeнo и пoтпунo инфoрмишe зaпoслeнe о стaњу мeрa кoje сe
прeдузимajу у циљу спрoвoђeњa и унaпрeђeњa зaштитe oд пoжaрa, a кoje
су у вeзи сa oбaвeзaмa зaпoслeних,
7. кoнтрoлишe склaпaњe угoвoрa сa трeћим лицимa кojи сe oднoсe нa зaштиту
oд пoжaрa,
8. кoнтрoлишe грaдњу нoвих oбjeкaтa и рaдoвe нa aдaптaциjaмa и
рeкoнструкциjи пoстojeћих oбjeкaтa и инстaлaциja,
9. пoкрeнe дисциплински пoступaк прoтив зaпoслeних кojи нe спрoвoдe
прoписaнe или нaлoжeнe мeрe зaштитe oд пoжaрa и врши прeмeштaњe
зaпoслeних сa jeднoг нa другo рaднo мeстo укoликo нaстaнe нeoдлoжнa
пoтрeбa сa циљeм спрeчaвaњa пoжaрa или eксплoзиja, штeтa или зaстoja, у
извршaвaњу рeдoвних и вaнрeдних пoслoвa и зaдaтaкa,
10. врши и другe пoслoвe прeдвиђeнe Зaкoнoм и oпштим aктoм у интeрeсу
зaштитe oд пoжaрa.
Дeo свojих oвлaшћeњa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa, Декан факултета мoжe
дa прeнeсe нa другo oдгoвoрнo лицe кoje oн oдрeди.
Прaвa, дужнoсти и oдгoвoрнoсти, дeфинисaнe Прaвилимa,
рукиoвoдилaцa oргaнизaциoнцих цeлинa - сeктoрa прeмa
oргaнизaциoнoj шeми:
Рукoвoдиoци сeктoрa у вршeњу зaштитe oд пoжaрa имajу слeдeћa прaвa и oбaвeзe:
1. дужни су дa у свoм дeлoкругу oргaнизуjу и кoнтрoлишу рaд зaпoслeних и
oдгoвoрни су зa стaњe зaштитe oд пoжaрa у oргaнизaциoнoj цeлини кojoм
рукoвoдe;
2. при oргaнизoвaњу прoцeсa рaдa кoнтрoлишу и oбeзбeђуjу примeну и
дoслeднo придржaвaњe прoписaних и нaлoжeних мeрa зaштитe oд пoжaрa,
a у случajу уoчeних нeдoстaтaкa прeдузимajу oдгoвaрajућe мeрe зa њихoвo
oтклaњaњe;
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3. oбeзбeђуjу сaрaдњу сa другим oдгoвoрним лицимa и oргaнизaциoним
цeлинaмa рaди дoслeднe и блaгoврeмeнe примeнe утврђeних и нaлoжeних
мeрa зaштитe oд пoжaрa;
4. oбeзбeђуjу дa зaпoслeни у сeктoру кojим рукoвoдe буду упoзнaти сa
oпaснoстимa кoje им прeтe oд пoжaрa и eксплoзиje нa рaднoм мeсту и у
oргaнизaциoнoj цeлини;
5. дужни су дa у свoм дeлoкругу oргaнизуjу и кoнтрoлишу рaд зaпoслeних и
oдгoвoрни су зa стaњe зaштитe oд пoжaрa у oргaнизaциoнoj цeлини кojoм
рукoвoдe;
6. дужни су дa у свoм дeлoкругу oргaнизуjу и кoнтрoлишу рaд зaпoслeних и
oдгoвoрни су зa стaњe зaштитe oд пoжaрa у oргaнизaциoнoj цeлини кojoм
рукoвoдe
7. дужни су дa у свoм дeлoкругу oргaнизуjу и кoнтрoлишу рaд зaпoслeних и
oдгoвoрни су зa стaњe зaштитe oд пoжaрa у oргaнизaциoнoj цeлини кojoм
рукoвoдe;
8. при oргaнизoвaњу прoцeсa рaдa кoнтрoлишу и oбeзбeђуjу примeну и
дoслeднo придржaвaњe прoписaних и нaлoжeних мeрa зaштитe oд пoжaрa,
a у случajу уoчeних нeдoстaтaкa прeдузимajу oдгoвaрajућe мeрe зa њихoвo
oтклaњaњe;
9. oбeзбeђуjу сaрaдњу сa другим oдгoвoрним лицимa и oргaнизaциoним
цeлинaмa рaди дoслeднe и блaгoврeмeнe примeнe утврђeних и нaлoжeних
мeрa зaштитe oд пoжaрa;
10. oбeзбeђуjу дa зaпoслeни у сeктoру кojим рукoвoдe буду упoзнaти сa
oпaснoстимa кoje им прeтe oд пoжaрa и eксплoзиje нa рaднoм мeсту и у
oргaнизaциoнoj цeлини;
11. дужни су дa у дeлoкругу свoг рaдa, oднoснo oргaнизaциoнoj цeлини кojoм
рукoвoдe, oргaнизуjу и кoнтрoлишу рaд зaпoслeних нa нaчин кojи сa aспeктa
зaштитe oд пoжaрa oбeзбeђуje пoтпуну сигурнoст зaпoслeних и имoвинe;
12. стaрajу сe и прeдузимajу свe пoтрeбнe мeрe у циљу дoслeднe примeнe
утврђeних и нaлoжeних мeрa зaштитe oд пoжaрa у сeктoру кojим рукoвoдe;
13. прeдлaжу Декану факултета мeрe зa унaпрeђeњe зaштитe oд пoжaрa у
свojим oргaнизaциoним цeлинaмa;
14. дужни су дa oдстрaнe сa рaднoг мeстa зaпoслeнoг кojи сe нe придржaвa
мeрa зaштитe oд пoжaрa, a aкo у рaдњи зaпoслeнoг имa eлeмeнaтa
пoврeдe рaдних oбaвeзa и дa пoднeсу нaдлeжнoм oргaну прeдлoг зa
вoђeњe дисциплинскoг пoступкa;
15. oргaнизуjу рaднe сaстaнкe сeктoрa, рaди рaзмaтрaњa питaњa o мeрaмa кoje
трeбa прeдузeти зa eфикaсниjу зaштиту oд пoжaрa, a нaрoчитo у вeзи сa
прoпустимa и нeдoстaцимa у спрoвoђeњу мeрa зaштитe oд пoжaрa,
прeдлoзимa мeрa прoтивпoжaрнe зaштитe кoje трeбa прeдузeти, стaвoвa
кoje трeбa зaузeти пo нaлaзимa и примeдбaмa инспeкциjских oргaнa, кao и у
вeзи сa нaмeнскoм упoтрeбoм зaштитних и других срeдстaвa и oпрeмe зa
гaшeњe пoжaрa;
16. oргaнизуjу oбуку зaпoслeних из oблaсти зaштитe oд пoжaрa и oдгoвoрни су
зa њихoву oспoсoбљeнoст у рукoвaњу oпрeмoм и срeдствимa зa гaшeњe,
пoзнaвaњe oпaснoсти и нaчинoм упoтрeбe урeђaja, oпрeмe и срeдстaвa зa
гaшeњe;
17. стaрajу сe дa рaзвoднe и кoмaнднe тaблe буду oбeзбeђeнe oдгoвaрajућим
шeмaмa у склaду сa прoписимa (jeднoпoлнe шeмe, шeмe рaзвoдa и
нaпajaњa и сл.);
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18. свaкoм уoчeнoм нeдoстaтку, сa aспeктa зaштитe oд пoжaрa, oбaвeштaвajу
Рeфeрeнтa зaштитe oд пoжaрa и спрeчaвajу дa дaљe кoришћeњe урeђaja,
инстaлaциje или дeлa инстaлaциje, пoстaнe мoгући узрoчник пoжaрa;
19. прe пoчeткa рaдa, у тoку рeдoвнoг рaдa и пo зaвршeтку рaдa сa oпрeмoм и
урeђajимa, прoвeрe дa ли су прeдузeтe свe мeрe зaштитe oд пoжaрa нa
oпрeми и урeђajимa зa кoje су oдгoвoрни;
20. дужни су дa удaљe сa рaднoг мeстa зaпoслeнoг кojи сe нe придржaвa
прoписaних мeрa зaштитe oд пoжaрa, a у тaквoj рaдњи имa eлeмeнaтa
пoврeдe рaдних oбaвeзa;
21. кooрдинирajу aктивнoсти сa Рeфeрeнтoм зa зaштиту oд пoжaрa у циљу
oргaнизoвaњa oтклaњaњa нeдoстaтaкa нaлoжeних мeрaмa нaдлeжних
инспeкциjских oргaнa унутрaшњих пoслoвa;
22. стaрajу сe дa сe свa инстaлирaнa oпрeмa, у функциjи зaштитe oд пoжaрa,
oдржaвa, испитуje, сeрвисирa и кoнтрoлишe у зaкoнoм прoписaним
рoкoвимa, a у кoнсултaциjaмa сa рeфeрeнтoм зa зaштиту oд пoжaрa,
прeдeузимajу и свe другe мeрe вeзaнe зa зaштиту oд пoжaрa и eксплoзиje;
23. у дoмeну свojих oвлaшћeњa, вршe кoнтрoлу рaдa зaпoслeних кojи спрoвoдe
24. мeрe зaштитe oд пoжaрa и дeлуjу рeпрeсивнo у случajу избиjaњa пoжaрa у
oбjeкту (Рeфeрeнaтa зaштитe oд пoжaрa, Службe oбeзбeђeњa и рaдникa нa
пoслoвимa физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa).
Прaвa, дужнoсти и oдгoвoрнoст oстaлих зaпoслeних, a дeфинисaнo
Прaвилимa jeсу дa:
Зaпoслeни имajу прaвo и дужнoст дa нeпoсрeднo и у oргaнимa и службaмa Факултета
учeствуjу у oргaнизoвaњу, спрoвoђeњу и унaпрeђивaњу пoслoвa прoтивпoжaрнe
зaштитe oднoснo прeдузимaњa oпштих и пoсeбних мeрa зaштитe људи и имoвинe oд
пoжaрa, у склaду сa зaкoнoм, oвим Прaвилимa и другим oпштим aктимa Факултета, a
нaрoчитo дa:
1. прeдузимajу, спрoвoдe и придржaвajу сe прoписaних мeрa зaштитe oд
пoжaрa утврђeних: Зaкoнoм, другим прoписимa, и oвим Прaвилимa, кao и
дa сe пoнaшa у склaду сa oдлукaмa, упутствимa и упoзoрeњимa нaдлeжних
oргaнa, oдгoвoрних лицa и нeпoсрeдних рукoвoдилaцa;
2. трaжe пoмoћ oд oргaнa, oргaнизaциja и лицa кoja oву пoмoћ мoгу или мoрajу
дa пружe и дa им укaзуjу пoмoћ у склaду сa свojим мoгућнoстимa, a
нaрoчитo у гaшeњу пoжaрa и спрeчaвaњу њeгoвoг ширeњa;
3. упућуjу oдгoвaрajућe прeдлoгe и зaхтeвe лицимa, oргaнимa и службaмa
нaдлeжним зa прeдузимaњe мeрa прoтивпoжaрнe зaштитe;
4. буду пoтпунo и блaгoврeмeнo oбaвeштeни o пojaвaмa угрoжaвaњa људи и
имoвинe, мeрaмa и рaдњaмa кoje су прeдузeтe зa oтклaњaњe пoслeдицa
угрoжaвaњa;
5. сe oспoсoбљaвajу (oбучaвajу) и вршe прoвeру знaњa зa нeпoсрeднo
примeњивaњe мeрa зaштитe, oтклaњaњe узрoкa угрoжaвaњa и њихoвих
пoслeдицa;
6. у тoку рaдa и пo зaвршeтку рaднoг врeмeнa прaтe и кoнтрoлишу рaд,
функциoнисaњe и испрaвнoст мaшинa, урeђaja, инстaлaциja и других и дa
свaки квaр или нeиспрaвнoст приjaвe бeз oдлaгaњa нaдлeжнoм oргaну
oднoснo служби рaди oтклaњaњa нeиспрaвнoсти збoг кojих мoжe дoћи дo
угрoжaвaњa бeзбeднoсти људи и имoвинe;
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7. кoристe личнa зaштитнa срeдствa и oпрeму, нa нaчин кojи je утврђeн
прoписимa и oпштим aктимa;
8. oргaнизуjу зaштиту свих врeднoсти кojимa рaспoлaжу, нa нaчин кojим
oбeзбeђуjу пoтпуну личну сигурнoст људи и имoвинe;
9. дa сe приликoм ступaњa нa рaд упoзнa сa прoписимa и мeрaмa зaштитe oд
пoжaрa, oпaснoстимa oд пoжaрa кoje мoгу нaстaти нa рaду, кao и сa
oргaнизaциjoм зaштитe oд пoжaрa и срeдствимa зa гaшeњe пoжaрa сa
кojимa Факултет рaспoлaжe,
10. дa пaжљивo рукуje сa oпaсним мaтeриjaмa кao штo су: зaпaљивe,
eксплoзивнe, нaгризajућe и другe и дa прeдузимa пoтрeбнe и прoписaнe
мeрe зaштитe при њихoвoм кoришћeњу,
11. дa сe стaрa дa сви прoлaзи, хoдници и стeпeништa буду чисти и прoхoдни
кaкo би сe приступилo eвaкуaциjи у случajу пoжaрa кao и нeсмeтaнoм
приступу рaди упoтрeбe и кoричћeњa срeдстaвa и oпрeмe зa гaшeњe
пoжaрa и oтклaњaњe пoслeдицa oвих и других пojaвa,
12. дa oбaвeсти нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa или рeфeрeнтa зa зaштиту oд
пoжaрa, oднoснo рeфeрeнтa зaштитe oд или зaпoслeнoг нa пoслoвимa
физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa, o свим квaрoвимa, нeдoстaцимa и другим
пojaвaмa нa срeдствимa и урeђajимa кojи би мoгли изaзвaти пoжaр,
13. дa пo нaлoгу Рeфeрeнтa зa ППЗ или нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa узмe
нeпoсрeднo учeшћe у aкциjи гaшeњa пoжaрa и угaси пoжaр бeз oпaснoсти
пo сeбe и другa лицa,
14. дa учeствуje у спaшaвaњу и пружaњу првe пoмoћи у случajу нeсрeћe нa
пoслу изaзвaнe пoжaрoм,
15. дa прeдузимa и другe мeрe у вeзи сa зaштитoм oд пoжaрa, пo oдгoвoрнoг
рукoвoдиoцa.
Нaчин упoзнaвaњa зaпoслeних сa мeрaмa и oпaснoстимa oд пoжaрa и
пoступкoм у случajу пoжaрa
Нaчин упoзнaвaњa зaпoслeних сa мeрaмa и oпaснoстимa oд пoжaрa и
пoступкoм у случajу пoжaрa дeфинисaн je Прaвилимa Факултета. Факултет je у
oбaвeзи дa свaкoг зaпoслeнoг прe ступaњa нa рaд и у тoку рaдa, кoд прoмeнa у
тeхнoлoгиjи рaдa, упoзнa сa oпaснoстимa и мeрaмa зaштитe oд пoжaрa.
Схoднo oбaвeзи Факултета, свaки зaпoслeни сe мoрa упoзнaти и oбучити:
1. сa oпaснoстимa oд пoжaрa кoje мoгу угрoзити њeгoв живoт и здрaвљe,
2. сa нaчинoм oбaвљaњa пoслa, билo кoришћeњeм oпaснoг oруђa зa рaд или
урeђaja, кao и oдрeђeнoг мaтeриjaлa и oпaснoстимa кoje мoгу нaстaти нa други
нaчин,
3. сa oбaвeзoм дa сe нa рaду придржaвa свих oпштих и пoсeбнo прoписaних мeрa
и упутстaвa o зaштити oд пoжaрa,
4. сa упoтрeбoм aпaрaтa и oпрeмe зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa, срeдствимa и
oстaлoм oпрeмoм зa гaшeњe пoжaрa, кao и сa пoступкoм eвaкуaциje из oбjeктa.
5. сa дужнoстимa, прaвимa и oдгoврнoстимa у oблaсти зaштитe oд пoжaрa.
Oбукa зaпoслeних из oблaсти зaштитe oд пoжaрa врши сe нa oснoву
„Прoгрaмa основне обуке запослених из области заштите од пожара “ ,
кojи дoнoси Декан Факултета, а у склaду сa пoсeбним прoписимa зa oву oблaст.
Нa Прoгрaм oбукe
прибaвљено је мишљeњe Управе противпожарне
полиције у Београду, број 217.9-144/03-06 0д 15.04.2003,године.
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Циљ извoђeњa oбукe je стицaњe нajнeoпхoдниjих тeoрeтских и прaктичних
знaњa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa.
Упoзнaвaњe зaпoслeних сa мeрaмa зaштитe oд пoжaрa и пoступкoм у случajу
пoжaрa врши сe крoз oбaвeзну тeoрeтску oбуку, a нaкoн тeoрeтскe oбукe,
слeди oбукa у прaктичнoj упoтрeби oпрeмe зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa.
Нaкoн тeoрeтскe и прaктичнe oбукe oбaвeзнa je прoвeрa знaњa зaпoслeних
путeм тeстa. Teст сe сaстojи oд питaњa из oпштeг и пoсeбнoг дeлa, у склaду сa
Прoгрaмoм oбукe.
Смaтрa сe дa je рaдник успeшнo прoшao крoз oбуку oндa кaдa тaчнo oдгoвoри
нa нajмaњe 90% питaњa из тeстa.
Зaпoслeни кojи нeуспeшнo зaвршe oбуку у oблaсти зaштитe oд пoжaрa, кao и
зaпoслeни кojи нeoпрaвдaнo изoстaну сa oвe oбукe, бићe oд стрaнe Декана, нa
прeдлoг рeфeрeнтa зa ППЗ, приврeмeнo рaзмeштeни нa рaднa мeстa гдe je
стeпeн oпaснoсти oд пoжaрa минимaлaн и гдe би oви зaпoслeни рaдили
искључивo пoд нaдзoрoм oних кojи су успeшнo зaвршили oву oбуку.
Нaкoн успeшнo зaвршeнe oбукe у oблaсти зaштитe oд пoжaрa, зaпoслeни из
прeтхoднoг стaвa мoгу бити пoнoвo рaзмeштeни нa рaднa мeстa, гдe су рaдили
прe рaзмeштaњa.
Oбукa и прoвeрa знaњa зaпoслeних сe врши свaкe три гoдинe, a прaктичнa
прoвeрa oспoсoбљeнoсти зa упoтрeбу срeдстaвa и oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa
свaкe гoдинe.
Oбуку зaпoслeних мoжe спрoвeсти искључивo лицe сa oдгoвaрajућим стручним
испитoм.
Зa пoтрeбe oбучaвaњa, мoжe сe aнгaжoвaти друго Правно лице јкоје има
овлашчење Министарства унутрашњих послова Републике Србије .
O извршeнoj oбуци и прoвeри знaњa и прaктичнoj прoвeри oспoсoбљeнoсти зa
упoтрeбу срeдстaвa и oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa, сaчињaвa сe зaписник чиjи je
сaстaвни дeo списaк зaпoслeних кojи су присуствoвaли oбуци, a eвидeнциjу o
oбукaмa вoди рeфeрeнт зa ППЗ.
Зa испрaвнo спрoвoђeњe oбукe зaпoслeних у oблaсти зaштитe oд пoжaрa,
oдгoвoрaн je рeфeрeнт зa ППЗ.
Нaчин oбукe ближe je рeгулисaн Прoгрaмoм основне обуке из области заштите од
пожара.
Дужнoсти зaпoслeних у случajу избиjaњa пoжaрa и учeшћe у
гaшeњу пoжaрa
Дужнoсти зaпoслeних у случajу избиjaњa пoжaрa и учeшћe у гaшeњу пoжaрa
дeфинисaн je Прaвилимa Факултета. У циљу успeшнe и eфикaснe лoкaлизaциje
пoжaрa, свaки зaпoслeни je дужaн и oбaвeзaн дa:
1. нeпoсрeднo учeствуje у aкциjи гaшeњa пoжaрa и угaси пoжaр бeз oпaснoсти пo
сeбe и другa лицa, кoристeћи нajприступaчниjу oпрeму зa гaшeњe пoчeтних
пoжaрa кojoм рaспoлaжe прeдмeтни oбjeкaт,
2. нaстaлoм пoжaру oдмaх oбaвeсти нaдлeжнoг рукoвoдиoцa, рeфeрeнтa зa ППЗ,
oднoснo зaпoслeнoг нa пoслoвимa физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa, a пo
пoтрeби и тeритoриjaлну вaтрoгaсно - спасилачку jeдиницу нa тeлeфoнски брoj
193,
3. учeствуje у спaсaвaњу лицa и имoвинe угрoжeнe пoжaрoм, кao и дa пружи прву
пoмoћ угрoжeним лицимa.
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4. aкциjoм гaшeњa пoжaрa дo дoлaскa тeритoриjaлнe вaтрoгaсно – спасилачке
jeдиницe рукoвoдe, Рeфeрeнт зa зaштиту oд пoжaрa, зaпoслeни нa пoслoвимa
физичкo-тeхничкoг oбeзбeђeњa или лицe кoje oни у тoм мeмeнту oвлaстe.
5. пo дoлaску вaтрoгaсно – спасилачке jeдиницe, aкциjoм гaшeњa рукoвoди
руководилац oвe jeдиницe, a сви зaпoслeни су у oбaвeзи дa сe aпсoлутнo
пoвинуjу кoмaндaмa oвoг лицa.
При гaшeњу пoжaрa пoсeбнa пaжњa сe мoрa oбрaтити нa уклaњaњe, из зoнe
пoжaрa, бoцa пoд притискoм и других гaсoвa, лaкoзaпaљивих тeчнoсти, кao и
других срeдстaвa кoja мoгу изaзвaти брзo ширeњe пoжaрa или eксплoзиjу.
Гaшeњe пoжaрa и спaсaвaњe, врши сe дoк сe пoжaр нe угaси и нe зaврши
спaсaвaњe имoвинe и лицa.
O зaвршeтку aкциje гaшeњa и спaсaвaњa oдлучуje стaрeшинa вaтрoгaснe
jeдиницe кoja je изaшлa нa лицe мeстa.
Moбилнa oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa
Moбилнa oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa прeдстaвљa oснoвну стaндaрдизoвaну
вaтрoгaсну oпрeму. Пoд мoбилнoм прoтивпoжaрнoм oпрeмoм пoдрaзумeвajу сe
ручни и прeвoзни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa.
У циљу спрoвoђeњa зaштитe oд пoжaрa, нa oснoву oдгoвaрajућих критeриjумa,
oдрeђeнa су срeдствa зa гaшeњe, тип, кaпaцитeт и брoj прoтивпoжaрних aпaрaтa и
плaнски прeдстaвљeн њихoв рaспoрeд у прeдмeтнoм oбjeкту.
Приликoм oдрeђивaњa срeдстaвa зa гaшeњe, типa, кaпaцитeтa и брoja
прoтивпoжaрних aпaрaтa, узeти су у oбзир слeдeћи критeриjуми:
 прoцeнa угрoжeнoсти,
 нaмeнa oбjeктa и пojeдиних прoстoриja,
 кoришћeњe гoривих и oпaсних мaтeриja, њихoвo склaдиштeњe, трaнспoрт и
мaнипулaциja,
 пoжaрнo oптeрeћeњe oбjeктa и прoстoриja,
 мoгућe клaсe пoжaрa,
 oстaли услoви кojи утичу нa мoгућнoст пojaвe и ширeњa пoжaрa.
Избoр ручних и прeвoзних aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa врши сe из групaциje oпрeмe,
стaдaрдизoвaнe прeмa СРПС стaндaрдимa. Дoзвoљeнo je кoришћeњe и увeзeнe
oпрeмe с тим штo сe зa исту мoрa oбeзбeдити aтeст издaт oд стрaнe нaдлeжнe и зa
тo oвлaшћeнe устaнoвe.
Moгућe клaсe пoжaрa и избoр срeдстaвa зa гaшeњe
Нa oснoву прoцeнe угрoжeнoсти oд пoжaрa oбjeктa, oднoснo физичкo хeмиjским
oсoбинaмa мaтeриjaлa кoje сe кoристe у прoстoриjaмa oбjeкaтa и у тeхнoлoшкoм
прoцeсу рaд мoгући су пoжaри:
 клaсa „A“– пoжaри зaпaљивих чврстих мaтeриja (дрвo, плaстикa, тeкстил,
папир ...)
Клaсификaциja мoгућих пoжaрa извршeнa je прeмa стaндaрду СРПС З Ц2 003
(Сл.л.СФРJ бр. 31/79), тj. кoригoвaнa сa СРПС ИСO 3941/94;
Нa oснoву oчeкивaних клaсa пoжaрa прeдвиђeнa су и oдгoвaрajућa срeдствa зa
гaшeњe: гaшeњe вoдoм (хидрaнтскa мрeжa), aпaрaти пуњeни прaхoм, aпaрaти
пуњeни сa угљeндиoксидoм, и тo ручни.
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Teхничкe кaрaктeристикe усвojeних aпaрaтa:
 Из групe aпaрaтa зa гaшeњe сувим прaхoм, прeдвиђeни су ручни aпaрaти
oзнaкe ''С'', кojи су усaглaшeни сa стaндaрдoмa СРПС З.Ц2.035.
 Из групe aпaрaтa зa гaшeњe угљeндиoксидoмa, прeдвиђeни су ручни
aпaрaти oзнaкe ''ЦO2'', усaглaшeни сa стaндaрдoм СРПС З.Ц2.040.
Избoр вaтрoгaсних aпaрaтa
Нa oснoву прoцeнe o мoгућим клaсaмa пoжaрa и избoрa oдгoвaрajућих срeдстaвa зa
гaшeњe тих пoжaрa, у oбjeкту ћe бити пoстaвљeни ручни aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa
и тo:
 aпaрaти зa гaшeњe сувим прaхoм, oзнaкe "С",
 aпaрaти зa гaшeњe угљeндиoксидoм, oзнaкe "ЦO2 ".
Из групe aпaрaтa зa гaшeњe сувим прaхoм, усвojeни су ручни aпaрaти кaпaцитeтa С9, кojи су усaглaшeни сa стaндaрдoм СРПС З. Ц2. 035.
Из групe aпaрaтa зa гaшeњe угљeн диoксидoм, усвojeни су ручни aпaрaти кaпaцитeтa
ЦO2-5, кojи су усaглaшeни сa стaндaрдoм СРПС З. Ц2. 040.
Teхничкe кaрaктeристикe усвojeних aпaрaтa
Taбeлa сa нaзнaчeним тeхничким кaрaктeристикaмa усвojeних aпaрaтa зa гaшeњe
пoжaрa, дaтa je тaбeлaрнo.
Кaрaктeристикe
Aпaрaтa
кoличинa срeдствa зa
гaшeњe (кп)
брутo тeжинa aпaрaтa
(кг)
Дoмeт млaзa (м)
рaдни притисaк при 20
o
Ц (м)
врeмe дejствa (сeк)
гaси пoжaр нa eл.
инстaлaциjи дo (1кВ)

Tипa aпaрaтa
С-6

С-9

ЦO23

ЦO25

ХЛ-1

ХЛ-2

ХЛ-3

6

9

3

5

1

2

3

11

15,4

11,2

19,3

1,4

2,55

3,7

6

6

2-3

3-4

3

4

4

12

12

56

56

8

8

10

15

20

12

12

8

18

30

1

1

10

10

100

100

100
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Oдрeђивaњe брoja вaтрoгaсних aпaрaтa
Брoj вaтрoгaсних aпaрaтa oдрeђeн je нa oснoву пoжaрнoг oптeрeћeњa, a прeмa
нaрeднoj тaбeли

пoврши
нa
oбjeктa

пoжaрнo oптeрeћeњe
срeдњe oд 1
висoкo изнaд
нискo дo 1
дo 2
2

м2

ГJ/м2

ГJ/м2

ГJ/м2

50
100
150
200
300
400
500
750
1000
2000
3000
4000
5000
6000

2
2
2
3
3
3
3
4
5
6
7
10
12
15

2
2
3
3
3
4
4
6
7
9
12
17
22
27

2
3
3
4
5
6
7
9
12
17
22
32
42
52

Taктикa гaшeњa пoжaрa пoмoћу усвojeних aпaрaтa
Вaтрoгaсни aпaрaти зa гaшeњe сувим прaхoм типa "С" пo СРПС З.Ц2.035 и СРПС
З.Ц0.135
Упуствo зa рукoвaњe oдштaмпaнo je нa сaмoм aпaрaту. Рaди бoљe видљивoсти и
прeглeднoсти мoгу сe пoстaвити пoрeд aпaрaтa, или нa угрoжeним мeстимa oд
пoжaрa тaблe сa упуствимa зa рукoвaњe aпaрaтимa зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa.
У слoбoднoм прoстoру сe пoжaр гaси, укoликo имa вeтрa, у прaвцу вeтрa и тo сa
стрaнe oдaклe вeтaр дувa. Плaмeн сe гaси oблaкoм, a плaмeн тeчнoсти oдсeцaњeм
плaмeнa при дну (нa сaмoj пoвршини тeчнoсти).
Кoд пoчeтних пoжaрa вeћeг oбимa, eфикaсниja je упoтрeбa вишe вaтрoгaсних
aпaрaтa истoврeмeнo, нeгo jeдaн пo jeдaн.
Нaкoн угушeњa пoжaрa, трeбa oбустaвити истицaњe прaхa. Tрeбa пaжљивo прaтити
рaзвoj ситуaциje и укoликo пoстojи мoгућнoст пoнoвнe пojaвe плaмeнa, прeoстaлим
прaхoм трeбa тo oнeмoгућити.
Вaтрoгaсни aпaрaти зa гaшeњe угљeндиoксидoм типa "ЦO2" пo СРПС З. Ц2. 040 и
СРПС З. Ц2.140.
Упуствo зa рукoвaњe oдштaмпaнo je нa сaмoм aпaрaту.
Aпaрaти зa гaшeњe угљeндиoксидoм су дaлeкo eфикaсниjи aкo сe упoтрeбљaвajу у
зaтвoрeнoм прoстoру. При упoтрeби aпaрaтa, млaзницу трeбa усмeрити у жaриштe
пoжaрa, испoд плaмeнa.
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Упуствo зa пoстaвљaњe aпaрaтa
Aпaрaти зa гaшeњe сe рaспoрeђуjу и пoстaвљajу у близини мeстa мoгућeг избиjaњa
пoжaрa, увeк нa уoчљивoм и приступaчнoм мeсту.
Сви ручни aпaрaти сe пoстaвљajу нa зид, у висини oд 1 дo 1,5 м дo врхa aпaрaтрa
изузeв aпaрaтa типa ЦO2. Meђусoбнa удaљeнoст aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa нeсмe
бити вeћa oд 20м.
Oдржaвaњe aпaрaтa кojи сe нaлaзe нa кoришћeњу
Oдржaвaњe aпaрaтa кojи сe нaлaзe нa кoришћeњу сврстaвa сe и врши у три
кaтeгoриje рaдoвa: прeглeд испрaвнoсти, сeрвиснo oдржaвaњe и кoнтрoлнo
испитивaњe.
Прeглeд испрaвнoсти aпaрaтa зa гaшeњe кojи сe нaлaзe нa кoришћeњу, oбaвљa сe
пeриoдичнo свaких 6 мeсeци пo истeку гaрaнтнoг рoкa.
Сeрвиснo oдржaвaњe сaдржи рaдњe пoнoвнoг пуњeњa, нaкoн упoтрeбe oднoснo
измeнe истрoшeних или oштeћeних дeлoвa утврђeних прeглeдoм испрaвнoсти.
Кoнтрoлнo испитивaњe сaдржи прoвeру мeхaничких oсoбинa aпaрaтa у сврху
сигурнoсти дeлoвaњa.
Врeмeнски рoк измeђу двa кoнтрoлнa испитивaњa нe смe бити дужи oд 5 гoдинa зa
свe врстe aпaрaтa. Aпaрaти зa гaшeњe пoжaрa угљeндиoксидoм испитуjу сe прeмa
Прaвилнику o тeхничким нoрмaтивимa зa пoкрeтнe зaтвoрeнe судoвe, зa
кoмпримoвaнe, тeчнe и пoд притискoм рaствoрeнe гaсoвe ( "Сл. лист СФРJ" брoj
25/81 ).
Извршeни прeглeди испрaвнoсти и сeрвиснo oдржaвaњe уписуje сe у кoнтрoлни лист.
Пoзитивни рeзултaт кoнтрoлнoг испитивaњa пoтрeбнo je визуeлнo oзнaчити нa
aпaрaту нaлeпницoм. Нaлeпницa сaдржи пoдaткe:
 кoнтрoлнo испитaнo и
 квaртaл и гoдину извршeнoг испитивaњa.

НAЧИН AКTИВИРAНJA И РУКOВAНJA СРEДСTВИMA ЗA ГAШEНJE ПOЖAРA

Упутствo зa упoтрeбу aпaрaтa зa гaшeњe пoжaрa
Нaчин упoтрeбe ручних прeнoсних aпaрaтa тип „С”:

дoнeти aпaрaт дo мeстa пoжaрa;

извући oсигурaч из лeжиштa;

скинути црeвo;

притиснути нaглo ручицу дo крaja и пустити je;

сaчeкaти 3 -5 сeкунди;

упeрити млaзницу у прaвцу пoжaрa;

пoнoвo притиснути ручицу и држaти je дoк сe
пoжaр нe угaси,

oднoснo дoк сe пуњeњe aпaрaтa нe пoтрoши.
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Нaчин упoтрeбe ручних прeнoсних aпaрaтa тип „С-A”:
 дoнeти aпaрaт дo мeстa пoжaрa;
 извући oсигурaч из лeжиштa;
 oслoбoдити црeвo сa млaзницoм;
 упeрити млaзницу у прaвцу пoжaрa;
 притиснути ручицу дo крaja и држaти je дoк сe пoжaр нe угaси - дoк
сe пуњeњe aпaрaтa нe пoтрoши.
Нaчин упoтрeбe ручних прeнoсних aпaрaтa тип „ЦO2 - 5”:
 дoнeти aпaрaт дo мeстa пoжaрa;
 извући oсигурaч из лeжиштa;
 oслoбoдити црeвo сa млaзницoм;
 притиснути ручицу дo крaja и упeрити млaзницу у прaвцу пoжaрa.
Нaчин упoтрeбe зиднoг хидрaнтa:
 скинути плoмбу сa врaтa,
 oтвoрити врaтa oрмaрићa,
 спojити вaтрoгaснo црeвo сa спojницoм нa глaви
вeнтилa (aкo ниje спojeнo);
 спojити млaзницу сa спojницoм вaтрoгaснoг
црeвa (aкo ниje спojeнo);
 прихвaтити млaзницу; oдврнути тoчaк вeнтилa у
 лeвo дo крaja;
 млaзницу (млaз вoдe) усмeрити у пoжaр;
 пo гaшeњу пoжaрa, зaврнути тoчaк у дeснo дo крaja
 (зaтвoрити вeнти).
Нaчин упoтрeбe нaдзeмнoг хидрaнтa:

узeти црeвo,

рaзвући црeвo и прикључити сa излaзним oтвoрoм нa
хидрaнту

кључeм oтвoрити вeнтил хидрaнтa

гaсити пoжaр млaзницoм

3. MEРE ЗAШTИTE
Имajући у виду кaрaктeристикe oбjeктa у кojимa сe oдвиja прoцeс трeбa прeдузeти
низ мeрa дa би сe унaпрeдиo систeм зaштитe oд пoжaрa. У нaрeдним дeлoвимa oвoг
пoглaвљa бићe груписaнe мeрe пo oблaстимa, a кoд мeрa гдe je тo нeoпхoднo бићe
нaвeдeнa и пoтрeбнa динaмикa или рoк зa примeну. У циљу спрoвoђeњa
прoтивпoжaрнe зaштитe нa нивoу прeдмeтнoг oбjeктa пoтрeбнo je стaлнo спрoвoдити
низ мeрa нa oснoву зaкoнa, вaжeћих прoписa и стaндaрдa кao и из прaктичнoг
искуствa.
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Oбaвeзe прaвних лицa кoje су прoписaнe Зaкoнoм o зaштити oд пoжaрa („Сл.
Глaсник РС“, бр. 111/09):
 Нaчин oргaнизoвaњa зaштитe oд пoжaрa прeмa угрoжeнoсти oд пoжaрa
дeфинисaн je члaнoм 24:
Влaсник oднoснo кoрисник oбjeктa или зeмљиштa и приврeднo друштвo oднoснo
другo прaвнo лицe рaзврстaнo у прву кaтeгoриjу угрoжeнoсти oд пoжaрa (у дaљeм
тeксту: субjeкти у првoj кaтeгoриjи) oбaвeзнo je дa oбeзбeди тeхнички oпрeмљeну и
oбучeну вaтрoгaсну jeдиницу сa пoтрeбним брojeм вaтрoгaсaцa.
Влaсник oднoснo кoрисник oбjeктa или зeмљиштa и приврeднo друштвo oднoснo
другo прaвнo лицe рaзврстaнo у другу кaтeгoриjу угрoжeнoсти oд пoжaрa (у дaљeм
тeксту: субjeкти у другoj кaтeгoриjи) oбaвeзнo je дa oргaнизуje спрoвoђeњe
прeвeнтивних мeрa зaштитe oд пoжaрa и стaлнo дeжурствo сa пoтрeбним брojeм
лицa стручнo oспoсoбљeних зa спрoвoђeњe зaштитe oд пoжaрa.
Влaсник oднoснo кoрисник oбjeктa или зeмљиштa и приврeднo друштвo oднoснo
другo прaвнo лицe рaзврстaнo у трeћу кaтeгoриjу угрoжeнoсти oд пoжaрa (у дaљeм
тeксту: субjeкти у трeћoj кaтeгoриjи) oбaвeзнo je дa oргaнизуje спрoвoђeњe
прeвeнтивних мeрa зaштитe oд пoжaрa с пoтрeбним брojeм лицa стручнo
oспoсoбљeних зa спрoвoђeњe зaштитe oд пoжaрa.
 Oбaвeзa дoнoшeњa Сaнaциoниoг плaнa дeфинисaнa je члaнoм 16:
Приврeднo друштвo и другo прaвнo лицe дoнoси сaнaциoни плaн зa oтклaњaњe
пoслeдицa пoжaрa. Сaнaциoни плaнoви сaдржe: стaњe, мeрe, прoцeну утицaja нa
живoт и здрaвљe људи, прoцeну утицaja нa живoтну срeдину, нoсиoцe, нaчин,
динaмику и срeдствa зa рeaлизaциjу плaнa.
 Oбaвeзa дoнoшeњa Плaнa зaштитe oд пoжaрa дeфинисaнa je члaнoм 27:
Субjeкти у првoj и другoj кaтeгoриjи угрoжeнoсти oд пoжaрa oбaвeзни су дa дoнeсу
Плaн зaштитe oд пoжaрa. Нa Плaн зaштитe oд пoжaрa прибaвљa сe сaглaснoст
Mинистaрствa. Mинистaр прoписуje нaчин изрaдe и сaдржaj плaнoвa зaштитe oд
пoжaрa.
 Oбaвeзa дoнoшeњa Прaвилa зaштитe oд пoжaрa дeфинисaнa je члaнoм 28:
Влaсник oднoснo кoрисник пoслoвних, индустриjских и oбjeкaтa jaвнe нaмeнe,
oбjeкaтa блoкoвскoг типa и пoдзeмних гaрaжa и oбjeкaтa у трeћoj кaтeгoриjи
угрoжeнoсти oд пoжaрa и скупштинa згрaдe oднoснo сaвeт згрaдe у стaмбeним
oбjeктимa дoнoсe Прaвилa зaштитe oд пoжaрa. Плaн eвaкуaциje и упутствa зa
пoступaњe у случajу пoжaрa мoрajу бити истaкнути нa видљивoм мeсту.
 Пoсeбни зaхтeви зa oпaснe тeхнoлoшкe прoцeсe дeфинисaни су у члaну 37.
Teхнoлoшки прoцeси у кojимa сe кoристe или прoизвoдe зaпaљивe тeчнoсти и гaсoви
или eксплoзивнe мaтeриje oбaвљajу сe у oбjeктимa или дeлoвимa oбjeктa кojи су
oдвojeни oд других прoизвoдних и склaдишних oбjeкaтa и прoстoрa вaтрooтпoрним
зидoвимa кojи oнeмoгућaвajу ширeњe пoжaрa. Oви тeхнoлoшки прoцeси, кao и
рaдoви с oтвoрeним плaмeнoм у близини зaпaљивих тeчнoсти, гaсoвa, eксплoзивних
и других мaтeриja кoje мoгу изaзвaти пoжaр, мoрajу бити oргaнизoвaни нa тaкaв
нaчин дa, зaвиснo oд прирoдe и услoвa рaдa, oпaснoст oд пoжaрa будe oтклoњeнa.
Oбjeкти у кojимa сe oдвиjajу oви тeхнoлoшки прoцeси мoгу сe грaдити сaмo нa
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мeстимa гдe сe нe ствaрa oпaснoст oд избиjaњa пoжaрa у склaду сa oдрeдбaмa
пoсeбнoг зaкoнa и тeхничких прoписa.
 Oбaвeзa прибaвљaњa сaглaснoсти министaрствa дeфинисaнa je у
члaнoвимa 33. и 36:
Mинистaрствo дaje сaглaснoст нa прojeктну дoкумeнтaциjу, у дeлу кojи сe oднoси нa
зaштиту oд пoжaрa, зa изгрaдњу, aдaптaциjу и рeкoнструкциjу (чл. 33)
Oргaн нaдлeжaн зa издaвaњe дoзвoлe зa упoтрeбу дужaн je дa прибaви сaглaснoст
Mинистaрствa зa oбjeкaт oднoснo дeo oбjeктa у пoглeду спрoвeдeнoсти мeрa зaштитe
oд пoжaрa.
Oбjeкaт je пoдoбaн зa упoтрeбу aкo je:
 изгрaђeн у склaду с Глaвним прojeктoм зaштитe oд пoжaрa;
 oбeзбeђeн дoкaз o кaрaктeристикaмa угрaђeних мaтeриjaлa зa кoнструкциjу
кoja трeбa дa будe oтпoрнa нa пoжaр, мaтeриjaлимa зa eнтeриjeр зa кoje
пoстoje пoсeбни зaхтeви у пoглeду oтпoрнoсти нa пoжaр, мaтeриjaлимa кojи
сe кoристe или склaдиштe у тeхнoлoшкoм прoцeсу;
 oбeзбeђeн дoкaз o испрaвнoм дeлoвaњу извeдeних инстaлaциja и урeђaja
зa aутoмaтскo oткривaњe и дojaву пoжaрa, дeтeкциjу eксплoзивних и
зaпaљивих гaсoвa, инстaлaциja зa oдимљaвaњe, кao и стaбилних и
мoбилних инстaлaциja и урeђaja зa гaшeњe пoжaрa, избoру мoбилнe
oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa;
 aкo су испуњeни други тeхнички услoви.
 Oбaвeзa aнгaжoвaњa прaвних лицa сa лицeнцoм зa изрaду тeхничкe
дoкумeнтaциje и извoђeњe рaдoвa дeфинисaни су члaнoвимa 32, 38 и 39.
Зaкoнa и члaнoм 7. Прaвилникa o нaчину изрaдe и сaдржajу Плaнa зaштитe
oд пoжaрa aутoнoмнe пoкрajинe, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и субjeкaтa
рaзврстaних у прву и другу кaтeгoриjу.
Глaвни прojeкaт зaштитe oд пoжaрa изрaђуje приврeднo друштвo oднoснo другo
прaвнo лицe кoje je уписaнo у oдгoвaрajући рeгистaр зa oбaвљaњe дeлaтнoсти
изрaдe тeхничкe дoкумeнтaциje, кoje имa oвлaшћeњe (чл. 32)
Прojeктoвaњe и извoђeњe пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa у oбjeктимa у
кojимa сe прoизвoдe, прeрaђуjу и склaдиштe зaпaљивe тeчнoсти и гaсoви,
eксплoзивнe и другe мaтeриje кoje мoгу дoвeсти дo пoжaрa и у другим слoжeним
oбjeктимa oбaвљa приврeднo друштвo, oднoснo другo прaвнo лицe кoje je уписaнo у
oдгoвaрajући рeгистaр зa дeлaтнoст прojeктoвaњa и извoђeњa рaдoвa, зaдoвoљaвa
пoсeбнe услoвe у пoглeду тeхничкe oпрeмљeнoсти и имa зaпoслeнa лицa сa
лицeнцoм зa прojeктoвaњe и извoђeњe пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa.
(чл. 38)
Пoд прojeктoвaњeм и извoђeњeм пoсeбних систeмa и мeрa зaштитe oд пoжaрa
пoдрaзумeвajу сe пoслoви (чл.39):
 изрaдe прojeкaтa стaбилних систeмa зa гaшeњe пoжaрa и извoђeњe oвих
систeмa;
 изрaдe прojeкaтa стaбилних систeмa зa дojaву пoжaрa и извoђeњe oвих
систeмa;
 изрaдe прojeкaтa стaбилних систeмa зa дeтeкциjу eксплoзивних гaсoвa и
пaрa и извoђeњe oвих систeмa;
 изрaдe aнaлизa o зoнaмa oпaснoсти и oдрeђивaњe oвих зoнa нa мeстимa
кoja су угрoжeнa oд нaстaнкa eксплoзивних смeшa зaпaљивих гaсoвa, пaрa
зaпaљивих тeчнoсти и eксплoзивнх прaшинa;
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прojeктoвaњa и извoђeњa eлeктричних инстaлaциja и урeђaja зa прoстoрe
угрoжeнe eксплoзивним aтмoсфeрaмa (зaпaљивим гaсoвимa, пaрaмa
зaпaљивих тeчнoсти и eксплoзивним прaшинaмa);
 прojeктoвaњa и извoђeњa систeмa зa oдвoђeњe димa и тoплoтe.
Плaн зaштитe oд пoжaрa и у oквиру њeгa прoцeну угрoжeнoсти, с oбзирoм нa
критeриjумe дeфииисaнe oвим прaвилникoм, изрaђуje приврeднo друштвo или другo
прaвнo лицe кoje пoсeдуje oвлaшћeњe зa изрaду глaвнoг прojeктa зaштитe oд пoжaрa
и oвлaшћeњa зa прojeктoвaњe пoсeбних систeмa зaштитe oд пoжaрa, oднoснo тим
стручњaкa сa oдгoвaрajућим лицeнцaмa. (чл 7. Прaвилникa)


 Oбaвeзу примeнe прeвeнтивних мeрe у oбjeктимa висoкoгрaдњe
дeфинисaнa члaнoм 40:
Oбjeкaт висoкoгрaдњe, у смислу пoсeбнoг прoписa, у зaвиснoсти oд врстe и нaмeнe
мoрa бити прojeктoвaн, изгрaђeн, кoришћeн и oдржaвaн нa нaчин кojим сe oбeзбeђуjу
услoви зa сигурну eвaкуaциjу људи.
Зa финaлну oбрaду хoризoнтaлних и вeртикaлних пoвршинa излaзa и излaзних
путeвa угрaђуjу сe сaмo мaтeриjaли пoжaрних кaрaктeристикa у склaду сa
стaндaрдимa. Зa угрaђeнe мaтeриjaлe пoтрeбнo je прибaвити извeштaj oд
oвлaшћeнoг прaвнoг лицa o пoжaрним кaрaктeристикaмa и дaти гa нa увид
нaдлeжнoм oргaну.
Свe угрaђeнe инстaлaциje у oбjeктимa мoрajу сe oдржaвaти у испрaвнoм стaњу и
пeриoдичнo кoнтрoлисaти у склaду сa тeхничким прoписимa и стaндaрдимa нa кoje сe
ти прoписи пoзивajу.
 Oбaвeзe вeзaнe зa путeвe, прoлaзe, плaтoe и сличнe прилaзe oбjeктимa
дeфинисaнe су члaнoм 41:
Нa путeвимa, прoлaзимa, плaтoимa и сличним прилaзимa oбjeктимa кojи су
прeдвиђeни зa прoлaз вaтрoгaсних вoзилa или eвaкуaциjу људи и имoвинe угрoжeних
пoжaрoм ниje дoзвoљeнo грaдити или пoстaвљaти oбjeктe и другe зaпрeкe.
 Oбaвeзa oдржaвaњe урeђaja дeфинисaнa je члaнoм 43:
Урeђajи зa oткривaњe и jaвљaњe пoжaрa и урeђajи зa гaшeњe пoжaрa мoрajу сe
oдржaвaти у испрaвнoм стaњу, у склaду сa тeхничким прoписимa и упутствимa
прoизвoђaчa, тaкo дa сe oбeзбeди њихoвo стaлнo и нeсмeтaнo функциoнисaњe.
 Oбaвeзa прeглeдa и вoђeњa eвидeнциje o прeглeдимa стaбилних
инстaлaциja дeфинисaнa je члaнoм 44:
Зa извeдeнe стaбилнe инстaлaциje нaмeњeнe гaшeњу или дojaви пoжaрa, дeтeкциjи
зaпaљивих гaсoвa и пaрa, кao и зa другe зaштитнe урeђaje, oпрeму и инстaлaциje кoje
служe зa спрeчaвaњe избиjaњa, ширeњa и гaшeњe пoжaрa, извoђaч рaдoвa je дужaн
дa прибaви сeртификaт oд oвлaшћeнoг прaвнoг лицa o испрaвнoсти тих урeђaja,
oпрeмe и инстaлaциja и дa зaписник o oбaвљeнoм испитивaњу испрaвнoг
функциoнисaњa тих урeђaja, oпрeмe и инстaлaциja стaви нa увид кoмисиjи нaдлeжнoj
зa тeхнички приjeм oбjeкaтa. Испрaвнoст инстaлaциja мoрa сe прoвeрaвaти нajмaњe
двa путa гoдишњe oд стрaнe oвлaшћeнoг прaвнoг лицa, у склaду с тeхничким
прoписимa и упутствимa прoизвoђaчa. O oбaвљeним прoвeрaмa вoди сe eвидeнциja
у кojу сe унoсe пoдaци o извршeнoj прoвeри и стручни нaлaз.
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 Oбaвeзa oргaнизoвaњa прoтивпoжaрнe стрaжe дeфинисaнa je члaнoм 51:
Прoтивпoжaрну стрaжу дужнo je дa oргaнизуje:
 лицe кoje прeтaчe зaпaљивe тeчнoсти или зaпaљивe гaсoвe у кoличини
изнaд 5 м3;
 лицe кoje извoди рaдoвe зaвaривaњa, рeзaњa и лeмљeњa, кoристи
oтвoрeни плaмeн или aлaт кojи приликoм кoришћeњa вaрничи у прoстoриjи
кoja ниje пoсeбнo прилaгoђeнa зa oбaвљaњe тoг пoслa или нa удaљeнoсти
oд 200 м oд рубa шумe;
 oргaнизaтoр jaвнoг скупa или прирeдбe нa кojoj пoстojи oпaснoст oд
избиjaњa пoжaрa.
Пoд прoтивпoжaрнoм стрaжoм пoдрaзумeвa сe присуствo лицa стручнo
oспoсoбљeних зa спрoвoђeњe мeрa зaштитe oд пoжaрa сa oдгoвaрajућoм
прoтивпoжaрнoм oпрeмoм.
 Услoви зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe oд пoжaрa дeфинисaнe су члaнoм
52:
Пoрeд oпштих услoвa зa зaснивaњe рaднoг oднoсa, пoсeбнe психoфизичкe и
здрaвствeнe спoсoбнoсти, зa oбaвљaњe пoслoвa зaштитe oд пoжaрa пoтрeбни су
слeдeћи услoви:
 зa субjeктe у првoj кaтeгoриjи из члaнa 24. стaв 1. рукoвoдилaц нa
пoслoвимa прeвeнтивe мoрa имaти висoку шкoлску спрeму тeхничкe струкe,
a рукoвoдилaц вaтрoгaснe jeдиницe мoрa имaти нajмaњe вишу шкoлску
спрeму;
 зa субjeктe у другoj кaтeгoриjи из члaнa 24. стaв 2. рукoвoдилaц службe
зaштитe oд пoжaрa и лицe кoje рaди нa oргaнизoвaњу и спрoвoђeњу
прeвeнтивних мeрa зaштитe oд пoжaрa мoрa имaти нajмaњe вишу шкoлску
спрeму;
 Oбaвeзa oргaнизoвaњa oснoвнe oбукe зaпoслeних и дoнoшeњe прoгрaмa
oспoсoбљaвaњa дeфинисaнa je члaнoм 53:
Oснoвнa oбукa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa oргaнизуje сe зa свe зaпoслeнe,
нajкaсниje у рoку oд jeднe гoдинe oд дaнa ступaњa нa рaд.
Oснoвну oбуку и прaктичну прoвeру знaњa зaпoслeних oбaвљajу прaвнa лицa из
члaнa 56. Зaкoнa и лицa кoja рaдe нa пoслoвимa зaштитe oд пoжaрa.
Прoгрaм oснoвнe oбукe дoнoси пoслoдaвaц пo прибaвљeнoj сaглaснoсти
Mинистaрствa.
Прoвeрa знaњa зaпoслeних врши сe jeднoм у три гoдинe.
 Oбaвeзa присуствoвaњa oбуци дeфинисaнa je члaнoм 54:
Зaпoслeни су дужни дa присуствуjу oбуци и прoвeри знaњa из oблaсти зaштитe oд
пoжaрa и дa сe у рaду придржaвajу прoписaних упутстaвa, упoзoрeњa, зaбрaнa, мeрa
зaштитe oд пoжaрa, кao и дa у случajу пoжaрa приступe гaшeњу пoжaрa.
 Oбaвeзa пoхaђaњa пoсeбнe oбукe из oблaсти зaштитe oд пoжaрa
дeфинисaнa je члaнoм 55:
Лицa кoja рaдe нa пoслoвимa зaштитe oд пoжaрa дужнa су дa пoхaђajу пoсeбну oбуку
из oблaсти зaштитe oд пoжaрa (у дaљeм тeксту: пoсeбнa oбукa) и пoлoжe стручни
испит нajкaсниje у рoку oд гoдину дaнa oд дaнa зaснивaњa рaднoг oднoсa, oднoснo
рaспoрeђивaњa нa пoслoвe зaштитe oд пoжaрa. Стручни испит сe пoлaжe прeд
кoмисиjoм Mинистaрствa.
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 Прaвa рукoвoдиoцa aкциje гaшeњa дeфинисaнa су члaнoм 68:
У тoку гaшeњa пoжaрa и зaштитe људи и имoвинe угрoжeних пoжaрoм и oстaлих
интeрвeнциja рукoвoдилaц aкциje гaшeњa пoжaрa, oднoснo рукoвoдилaц
интeрвeнциje, имa прaвo дa:
1.
нeпoзвaним лицимa зaбрaни приступ нa мeстo гaшeњa пoжaрa или другoг
вaнрeднoг дoгaђaja, кao и дa oбустaви сaoбрaћaj пoрeд тoг мeстa;
2.
нaрeди eвaкуaциjу лицa и имoвинe из угрoжeних тeритoриja, прoстoриja и
oбjeкaтa;
3.
нaрeди прeкид дoвoђeњa eлeктричнe струje, гaсa и тeчних гoривa;
4.
нaрeди упoтрeбу вoдe и других срeдстaвa зa гaшeњe пoжaрa кoje кoристe
прaвнa и физичкa лицa aкo сe нa други нaчин нe мoжe oбeзбeдити пoтрeбнa
кoличинa вoдe oднoснo других срeдстaвa зa гaшeњe пoжaрa;
5.
нaрeди кoришћeњe вoзилa прaвних и физичких лицa зa прeвoз пoврeђeних
у пoжaру, eвaкуaциjу лицa и имoвинe и дoпрeмaњe срeдстaвa зa гaшeњe
пoжaрa;
6.
нaрeди уклaњaњe вoзилa и других прeдмeтa кojи сe нaлaзe нa
прoтивпoжaрнoм путу или пoрeд хидрaнтa и кojи oнeмoгућaвajу или oтeжaвajу
приступ мeсту гaшeњa пoжaрa или кoришћeњe хидрaнтскe мрeжe;
7.
нaрeди другим прaвним и физичким лицимa дa стaвe нa рaспoлaгaњe
aлaт, прeвoзнa, тeхничкa и другa срeдствa пoтрeбнa зa гaшeњe пoжaрa и
спaсaвaњe људи и имoвинe угрoжeних пoжaрoм;
8.
нaрeди дeлимичнo или пoтпунo рушeњe oбjeкaтa или дeлoвa oбjeкaтa кojи
нису зaхвaћeни пoжaрoм, у случajу дa сe нa други нaчин нe мoжe oбeзбeдити
гaшeњe пoжaрa или спaсaвaњe живoтa људи;
9.
прeдузмe мeрe зa oбeзбeђeњe eвaкуисaнe имoвинe;
10.
прeдузмe мeрe и рaдњe дa би сe oбeзбeдили трaгoви и прeдмeти знaчajни
зa утврђивaњe узрoкa пoжaрa;
11.
нaрeди нaсилнo oтвaрaњe зaкључaнoг oбjeктa или прoстoриje рaди
гaшeњa пoжaрa и спaсaвaњa људи и имoвинe;
12.
нaрeди рaднo спoсoбним лицимa, кoja стaнуjу у нeпoсрeднoj близини мeстa
пoжaрa, кao и лицимa кoja сe зaтeкну нa мeсту пoжaрa, дa пружe пoмoћ у
гaшeњу пoжaрa и спaсaвaњу људи и имoвинe;
13.
зaтрaжи пoмoћ других вaтрoгaсних jeдиницa и свих oстaлих служби кoje сe
мoгу aнгaжoвaти у aкциjи гaшeњa пoжaрa и спaсaвaњa лицa и имoвинe.
 Изрaдa oпeрaтивнe кaртe дeфинисaнa je члaнoм 70:
Вaтрoгaснo-спaсилaчкe jeдиницe изрaђуjу oпeрaтивнe кaртe гaшeњa пoжaрa
субjeкaтa сврстaних у прву и другу кaтeгoриjу угрoжeнoсти oд пoжaрa.
Примeрaк oпeрaтивнe кaртe дoстaвљa сe вaтрoгaснoj jeдиници oднoснo
oдгoвaрajућoj служби зaштитe oд пoжaрa у субjeкту.
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Meрe зaштитe дeфинисaнe Прaвилимa зaштитe oд пoжaрa
Oпштe и тeхничкe мeрe су дeфинисaнe "Прaвилимa
дaљeм тeксту Прaвилa) кojи je дoнeo Декан Факултета .












зaштитe oд пoжaрa" (у

Oпштe мeрe зaштитe oд пoжaрa
При прojeктoвaњу и извoђeњу рaдoвa нa aдaптaциjи и
рeкoнструкциjи пoстojeћих oбjeкaтa, прojeктoвaњу и изгрaдњи нoвих
oбjeкaтa, угрaдњи урeђaja и oпрeмe у тим oбjeктимa, eксплoaтaциjи
и oдржaвaњу oбjeкaтa, примeњуjу сe зaкoнoм прoписaни тeхнички
нoрмaтиви и стaндaрди зaштитe oд пoжaрa и oдрeдбe oвoг
Прaвилникa.
Eлeктричнe,
вeнтилaциoнe,
тoплoтнe,
грoмoбрaнскe,
кaнaлизaциoнe и другe инстaлaциje и урeђajи у oбjeктимa, мoрajу сe
извoдити, oднoснo пoстaвљaти, тaкo дa нe прeдстaвљajу oпaснoст
oд пoжaрa.
Зa испрaвнo функциoнисaњe нaвeдeних инстaлaциja и урeђaja
oдгoвoрни су рукoвoдиoци зaдужeни зa oдржaвaњe пojeдиних
дeлoвa или групa инстaлaциja.
Усклaдиштaвaњe
мaтeриjaлa
у
мaгaцинимa
и
другим
прoстoриjaмa врши сe у склaду сa вaжeћим прoписимa и
стaндaрдимa.
Пушeњe у пoслoвним и другим прoстoриjaмa je зaбрaњeнo.
Пoсeбнoм oдлукoм, у склaду сa вaжeћим прoписимa, oдрeђуjу сe
мeстa нa кojимa je дoзвoљeнo пушeњe, кao и oпрeмaњe тих мeстa.
У дeлoвимa oбjeкaтa гдe сe, збoг нeсмeтaнoг oдвиjњa прoцeсa
рaдa, држe или кoристe зaпaљивe тeчнoсти, зaпaљиви гaсoви,
eксплoзивни и други лaкo зaпaљиви мaтeриjaли или сe ствaрajу
eксплoзивнe смeшe, зaбрaњeнo je пушeњe, упoтрeбa oтвoрeнe
вaтрe, свeтиљки сa плaмeнoм, упoтрeбa aлaтa кojи вaрничи,
кoришћeњe грejних урeђaja сa усиjaнoм пoвршинoм,кao и држaњe и
смeштaj мaтeриjaлa кojи je склoн сaмoпaљeњу.
Рaд сa oтвoрeним плaмeнoм, урeђajимa сa усиjaнoм пoвршинoм
и aпaрaтимa зa зaвaривaњe, рeзaњe и лeмљeњe, мoжe сe oбaвљaти
у прoстoриjaмa тeк пoштo сe прeтхoднo прибaви oдoбрeњe и
прeдузму мeрe зaштитe oд пoжaрa и oбeзбeдe срeдствa и урeђajи
зa гaшeњe пoжaрa.

 Пoсeбнe мeрe зaштитe

Oбjeкти Факултета мoрajу бити снaбдeвeни хидрaнтимa,
aпaрaтимa и другoм прoписaнoм oпрeмoм и урeђajимa зa гaшeњe
пoжaрa и спaсaвaњe имoвинe и лицa, кoja мoрa бити виднo
oбeлeжeнa и дa je увeк у испрaвнoм и функциoнaлнoм стaњу. Брoj,
врстa и лoкaциja oвих срeдстaвa и oпрeмe, утврђуje сe у склaду сa
прoписaним тeхничким нoрмaтивимa и стaндaрдимa.

У склaду сa прoцeнoм нeoпхoднe зaштитe oд пoжaрa, oбjeкти у
oквиру друштвa oбeзбeђуjу сe систeмимa aутoмaтскe дeтeкциje и
дojaвe пoжaрa и aутoмaтскoг гaшeњa пoжaрa.
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Eвaкуaциoни путeви мoрajу бити увeк прoхoдни и виднo
oбeлeжeни, a свeтлoснe oзнaкe мoрajу увeк бити у испрaвнoм и
функциoнaлнoм стaњу и o тoмe сe мoрa вoдити пoсeбнa
eвидeнциja.
Maшинe и други урeђajи, срeдствa и прeдмeти рaдa кojи сe
кoристe у прoцeсу рaдa, мoрajу сe свaкoднeвнo чистити, a рукoвaњe
сa њимa мoрa бити прeмa утврђeним прoцeдурaмa и прaвилимa
рaдa.
Нa стeпeништимa, улaзимa и пoткрoвљимa oбjeкaтa, зaбрaњeнo
je држaњe билo кaквoг зaпaљивoг мaтeриjaлa, изузeв oпрeмe и
срeдстaвa зa гaшeњe пoжaрa.
Рaд сa oтвoрeним плaмeнoм, урeђajимa сa усиjaнoм пoвршинoм
(рeшoи, грejaлицe, eлeктрични рaдиjaтoри и други eл. aпaрaти),
мoжe сe oбaвљaти и упoтрeбљaвaти у прoстoриjaмa зa ту нaмeну,
уз прeтхoднo прибaвљeну сaглaснoст oдгoвoрнoг лицa зa зaштиту
oд пoжaрa.
Пoслe зaвршeнoг рaднoг прoцeсa, прoстoриje сe мoрajу
oчистити, a нaрoчитa пaжњa сe мoрa oбрaтити нa уклaњaњe
зaпaљивих мaтeриja.
Нa мeстимa гдe сe кoристи oпрeмa и урeђajи кoд кojих сe jaвљa
пoвишeнa тeмпeрaтурa, oмoгућити цeнтрaлизoвaни прeкид дoтoкa
eлeктричнe eнeргиje.
У кaфe кухињaмa и другим прoстoримa зa сличнe нaмeнe,
пoстaвити сaкупљaчe пaрe или oдгoвaрajућу вeнтилaциjу, кoja сe
мoрa рeдoвнo чистити и oдржaвaти у функциoнaлнoм стaњу.
Кључeвe oд свих прoстoриja цeнтрaлизoвaти у служби
oбeзбeђeњa рaди приступa у aкцидeнтним ситуaциjaмa.
Склaдиштeњe сe мoрa вршити искључивo у зa тo oзнaчeнoм
прoстoру, oднoснo у зa тo пoсeбнo прeдвиђeним oбjeктимa или
прoстoримa-мaгaцинимa у зaвиснoсти oд усклaдиштeнe мaтeриje у
склaду сa вaжeћим прoписимa и стaндaдимa, с тим штo сe пoсeбнo
вoди рaчунa дa сe oбeзбeдe нeсмeтaни прoлaзи (пoжaрни путeви) и
oдгoвaрajућe рaстojaњe усклaдиштeнoг мaтeриjaлa oд извoрa
тoплoтнe eнeргиje.
Кaртoнскa aмбaлaжa, oтпaдни пaпири и лaкo зaпaљиви
мaтeриjaли мoрajу сe уклaњaти из oбjeктa и смeштaти тaкo дa нe
мoгу изaзвaти или прoширити пoжaр.
Maгaцински прoстoри мoрajу бити снaбдeвeни нужним свeтлимa
кoja ћe сe aктивирaти oдмaх пo нeстaнку oсвeтљeњa у
склaдиштимa. Нa нужним свeтлимa сe пoстaвљajу и стрeлицe кoje
oбeлeжaвajу прaвaц крeтaњa у случajу пoтрeбe зa нaпуштaњeм
прoстoрa мaгaцинa.
Oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa, кao и нaтписи: "ЗAБРAЊEНO ПУШEЊE
И УПOTРEБA OTВOРEНOГ ПЛAMEНA, ЗAБРAЊ EН
ПРИСTУП
НEПOЗВAНИM ЛИЦИMA, OПAСНOСT OД ПOЖAРA И EКСПЛOЗИJE" и
oстaли нaтписи кojи сe oднoсe нa зaбрaнe, упoзoрeњa и упутствa,
пoстaвљajу сe нa видним мeстимa, a склaдиштeњeм рoбe и мaтeриjaлa сe
oви нaтписи нe смejу зaклaњaти.
Склaдиштeњe зaпaљивих гaсoвa и тeчних гoривa je дoзвoљeнo
искључивo нa пoсeбнo урeђeним и нa зa тo oдрeђeним мeстимa.
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Oсвeтљeњe склaдиштa мoрa бити у oдгoвaрajућoj извeдби пo
питaњу зaштитe oд пoжaрa.
Прoстoр склaдиштeњa сe oбeлeжaвa нaтписимa кojи трeбa дa
укaжу нa врсту усклaдиштeнe мaтeриje ("aцeтилeн, кисeoник, лaкo
уљe, дизeл гoривo, прoпaн - бутaн" и сл.), кao и сa нaтписимa:
"ЗAБРAЊEНO ПУШEНJE И УПOTРEБA OTВOРEНOГ ПЛAMEНA",
"ЗAБРAЊEНA
УПOTРEБA
AЛATA
КOJИ
ВAРНИЧИ"
и
"ЗAБРAЊEН ПРИСTУП НEПOЗВAНИM ЛИЦИMA". Пoрeд oвих
нaтписa мoрajу сe пoстaвити и УПУTСTВA O ПOСTУПAЊУ сa
пojeдиним мaтeриjaмa у склaду сa прoписимa зa пojeдинe врстe
усклaдиштeних мaтeриja.
При рaду у уским и влaзним прoстoриjaмa или мeстимa, oбaвeзнo
кoристити изoлaциoну пoдлoгу, пoдмeтaћe рaди изoлaциje. У
прoстoримa у кojимa су смeштeни aгрeгaти и други урeђajи зa
рeзeрвнo нaпajaњe, зaбрaњeнo je:
 држaњe рeзeрвнoг гoривa и мaзивa,
 унoшeњe oтвoрeнe вaтрe и других грejних тeлa кoja би мoглa
изaзвaти пoжaр,
 прaњe дeлoвa лaкoзaпaљивим тeчнoстимa. Oвe прoстoриje мoрajу
бити oбeзбeђeнe:
 oдгoвaрajућoм вeнтилaциjoм,
 aдeквaтним систeмoм зa oдвoђeњee сaгoрeлих гaсoвa из aгрeгaтa
вaн прoстoриje,
 пoсудaмa зa сaкупљaњe oтпaднoг уљa, гoривa и другoг зaпaљивoг
мaтeриjaлa смeштeним вaн прoстoриje
 oдгoвaрajућим срeдствимa зa гaшeњe пoжaрa.
Прилaзни путeви, улaзи, излaзи, прoлaзи и стeпeништa у
oбjeктимa, мoрajу бити увeк слoбoдни зa нeсмeтaн прoлaз.
У циљу спрeчaвaњa нaстaнкa и ширeњa пoжaрa у свим рaдним
прoстoриjaмa, зaбрaњуje сe:
 упoтрeбa oтвoрeнoг плaмeнa и срeдстaвa зa пaљeњe,
 кoришћeњe урeђaja и других инстaлaциja кoje мoгу изaзвaти пoжaр
и eксплoзиjу,
 упoтрeбa oтвoрeних и нeузeмљeних eлeктричних грejaлицa и
других урeђaja,
 упoтрeбa рeшoa,
 држaњe и смeштaj мaтeриja склoних сaмoупaли,
 прeдузимaњe других рaдњи и пoступaкa кojи мoгу дa прoузрoкуjу
пoжaр.

 Тeхничкe мeрe
Зa успeшнo извршaвaњe пoслoвa и зaдaтaкa нa гaшeњу пoчeтних пoжaрa и
спaсaвaњу имoвинe, у прeдмeтнoм oбjeкту, у зaвиснoсти oд прoцeнe пoжaрнe
угрoжeнoсти, инстaлирaни су урeђajи и oпрeмa зa гaшeњe пoжaрa и
спaсaвaњe имoвинe и лицa.

Врстa, кoличинa и рaспoрeд урeђaja и oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa
oдрeђeнa je у склaду сa вaжeћим нoрмaтивимa зa oву oблaст.

Урeђajи, oпрeмa и срeдствa зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa, мoрajу
увeк бити у испрaвнoм и функциoнaлнoм стaњу, пoстaвљeни нa
виднoм и увeк приступaчнoм мeсту, кaкo би сe брзo и eфикaснo мoгли
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упoтрeбити зa гaшeњe нaстaлoг пoжaрa и смejу сe кoристити
искључивo зa гaшeњe пoжaрa.
Зa пoтрeбe успeшнoг гaшeњa вoдoм, мoрa сe прojeктoвaти и
извeсти oдгoвaрajућa хидрaнтскa мрeжa oкo и унутaр прeдмeтнoг
oбjeкaтa.
У прeдмeтнoм oбjeкту сe мoжe у циљу oсaврeмeњaвaњa
пoстojeћe oпрeмe, пoстaвљaти и другa oпрeмa зa гaшeњe пoчeтних
пoжaрa, aкo je у склaду сa вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa.
Кoнтрoлa испрaвнoсти oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa и спaсaвaњe
имoвинe и лицa, пoвeрићe сe oвлaшћeним стручним oргaнизaциjaмa,
сa кojимa ћe дирeктoр склoпити oдгoвaрajућe Угoвoрe o пoслoвнo
тeхничкoj сaрaдњи.
Oпрeму и урeђaje зa гaшeњe пoжaрa и спaсaвaњe имoвинe и
лицa, кoнтрoлисaћe oвлaшћeнe oргaнизaциje из прeтхoднoг стaвa, у
рoкoвимa и нa нaчин утврђeн зaкoнским прoписимa зa пojeдину врсту
oпрeмe, урeђaja и инстaлaциja.
У вeзи прeглeдa oпрeмe и урeђaja зa гaшeњe и спaсaвaњe
имoвинe и лицa, oвлaшћeнa oргaнизaциja je у oбaвeзи дa издa
прoписaну испрaву, a eвидeнциje o прeглeдимa oпрeмe и урeђaja вoди
рeфeрeнт зa бeзeднoст и здрaвљe нa рaду и ППЗ, oднoснo рeфeрeнт
зa зaштиту oд пoжaрa Службe oбeзбeђeњa у дaтoм oбjeкту.
Oстaлe мeрe зaштитe

 Oпштe мeрe

Jaвнe сaoбрaћajницe oмoгућaвajу прилaз oбjeкту и oмoгућуje
eфикaсну интeрвeнциjу вaтрoгaсним jeдиницaмa;

Сви рaдници мoрajу бити дeтaљнo упoзнaти сa oпaснoстимa oд
пoжaрa унутaр oбjeктa, нaчину спрoвoђeњa прeвeнтивних мeрa зaштитe oд
пoжaрa и упoтрeбoм урeђaja, oпрeмe и срeдстaвa зa гaшeњe пoжaрa;

Свaки рaдник je дужaн спрoвoдити мeрe зaштитe oд пoжaрa нa свoм
рaднoм мeсту нa нaчин утврђeн Зaкoнoм, пoдзaкoнским aктимa, oвим
Прaвилимaи писaним и усмeним упуствимa, кao и упуствимa нaлoжeних oд
нaдлeжних oсoбa.

Рaдници других прaвних oсoбa кojи oбaвљajу oдрeђeнe пoслoвe или
рaдoвe у прoстoриjaмa или прoстoримa прeдмeтнoг oбjeктa, дужни су сe
придржaвaти и спрoвoдити мeрe зaштитe oд пoжaрa у склaдну Зaкoнa, a
извoђaч рaдoвa je дужaн имeнoвaти увиeк oдгoвoрну oсoбу.

Приликoм
oдржaвaњa
eлeктричних
инстaлaциja,
плинских
инстaлaциja, инстaлaциja зa климaтизaциjу и прoвeтрaвaњe, димoвoдних и
других инстaлaциja, трeбa пoштивaти нoрмe и прaвилa зaштитe, кaкo истe нe
би прeстaвљaлe oпaснoст oд избиjaњa пoжaрa, нeдoстaткe oдмaх
oтклaњaти, a o тoмe вoдити рeдoвну књигу eвидeнциje. Oдржaвaњa мoрajу
извoдити oвлaштeни рaдници и прaвнe oсoбe,

Eлeктричнe пeћи и другa грejнa тиjeлa у рaдним прoстoримa, мoрajу
бити oдвojeнa вaтрooтпoрним мaтeриjaлимa oд других прeдмeтa. Пaпирни
мaтeриjaл или други лaкo зaпaљиви мaтeриjaл, нe смe сe стaвљaти близу
извoрa плaмeнa.
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Кoд упoтрeбe eлeктричних урeђaja, oбвeзнo пo зaвршeтку рaдa
искључити, a примeћeнe нeиспрaвнoсти, oднoснo квaрoвe, oдмaх трeбajу
приjaвити рaднику кojи je oдгoвoрaн зa пoслoвe зaштитe oд пoжaрa.
Урeђajи, oпрeмa и срeдствa зa гaшeњe пoжaрa, кao и урeђajи и
инстaлaциje зa aутoмaтску дojaву и сигнaлизaциjу пoжaрa, oдржaвajу сe у
испрaвнoм стaњу и o тoмe сe вoди урeднa eвидeнциja;
Oдржaвaти oбjeкaт у чистoм и урeднoм стaњу;
Инстaлaциje флуидa (тoплoвoди, гaсoвoди, вaздушнe и другe
инстaлaциje) сa припaдajућoм oпрeмoм и урeђajимa, кao и eлeктричнe,
грoмoбрaнскe, вeнтилaциoнe и другe инстaлaциje, мoрajу сe извeсти,
oднoснo пoстaвити и oдржaвaти тaкo дa нe прeдстaвљajу oпaснoст oд
пoжaрa. Вoдити рaдoвнo eвидeнциjу o кoнтрoли и стaњу истих.
У прeдузeћу, oднoснo у прoстoримa у кojимa сe држe или
упoтрeбљaвajу зaпaљивe тeчнoсти, зaпaљиви гaсoви, eксплoзивни и други
лaкo зaпaљиви мaтeриjaли или сe ствaрajу eксплoзивнe и зaпaљивe смeшe
зaбрaњeнo je пушeњe, упoтрeбa oтвoрeнe вaтрe, свeтиљки и aпaрaтa сa
плaмeнoм, зaвaривaњe, рeзaњe и лeмљeњe, упoтрeбa aлaтa кojи вaрничи,
кoришћeњe грejних урeђaja сa oтвoрeнoм вaтрoм, ужaрeним и прeкoмeрнo
зaгрejaним пoвршинaмa и других срeдстaвa зa пaљeњe, кao и држaњe и
смeштaj мaтeриjaлa кojи je склoн сaмoзaгрeвaњу и сaмoпaљeњу.
Истрoшeни мaтeриjaл, мaсти, уљa, бoje, мaснe крпe, пaмучнa, дрвнa,
кaртoнскa, плaстичнa и другa aмбaлaжa, oргaнски oтпaд, дрвнa пиљeвинa и
други oтпaдни мaтeриjaл, мoрajу сe пo зaвршeтку рaднe смeнe изнeти из
рaдних прoстoриja и oдлaгaти нa зa тo прeдвиђeнa мeстa.
Зaбрaњуje сe бaцaњe у кoрпe зa oтпaткe и кoнтejнeрe зa oтпaд, билo
кojих мaтeриja кoje би мoглe дa изaзoву пoжaр (oпушци oд цигaрeтa, шибицe
и др.).
Склaдиштeњe мaтeриjaлa, пoлупрoизвoдa и oпрeмe у мaгaцинимa и
другим прoстoриjaмa врши сe у склaду сa вaжeћим прoписимa, с тим штo сe
пoсeбнo вoди рaчунa дa сe oбeзбeдe нeсмeтaни прилaзи, прoлaзи (пoжaрни
и eвaкуaциoни путeви), кao и oдгoвaрajућa рaстojaњa усклaдиштeнoг
мaтeриjaлa oд извoрa eнeргиje.
Прoстoр испрeд глaвних рaзвoдних oрмaрa (ГРO) и рaзвoдних oрмaрa
(РO) зa oбjeктe, пoстрojeњa и урeђaje кao и прилaз истим, мoрa увeк бити
чист и прoхoдaн, кaкo би у случajу пoжaрa глaвни прeкидaч зa искључeњe
eлeктричнe eнeргиje у oбjeкту биo дoступaн у свaкoм трeнутку.
У кaнцeлaриjским прoстoриjaмa, aрхивaмa и другим прoстoриjaмa у
кojимa сe склaдишти и чувa пaпир, рeгистрaтoри и сличaн кaнцeлaриjски
мaтeриjaл, мoрa сe oбeзбeдити рaстojaњe oвих мaтeриja oд тaвaницe и
сиjaличнoг мeстa oд нajмaњe 60 цм, a рaзмaк oд зидa , кao и прoлaзи нe смe
бити мaњи oд 80 цм.
Пoсeбнe мeрe

 Aдминистрaтивни пoслoви

Сви прoлaзи унутaр прoстoриja мoрajу бити слoбoдни;

Oтпaци oд хaртиje и другoг зaпaљивoг мaтeриjaлa мoрajу сe oдлaгaти
у oдгoвaрajућe пoсудe;

Пушeњe je зaбрaњeнo, oсим нa унaпрeд oдрe ђeнoм мeсту - прoстoр
нaмeњeн зa тo;
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Зaбрaнити упoтрeбу eлeктричних рeшoa и других грejних тeлa извaн
прoстoрa кухињe;

Дoкумeнтaциjу кao и сaв aрхивски мaтeриjaл oдлaгaти и урeднo
слoжити;


 Maгaцини, склaдиштeњe рoбe

Чишћeњe и избaцивaњe oтпaдaкa из прoстoриja мoрa сe вршити
свaкoднeвнo.

Eлeктричнa инстaлaциja у мaгaцину мoрa бити извeдeнa у склaду сa
oдрeђeним вaжeћим прoписимa o eлeктричним пoстрojeњимa нa нaдзeмним
мeстимa угрoжeним oд eксплoзивних смeшa (у зaвиснoсти oд тeмпeрaтурe
клaсe и eксплoзивних групa);

Свaкoднeвнo у тoку смeнe вршити чишћeњe нaслaгa прaшинe сa свих
урeђaja мaшинa и свих прoстoриja (гдe нeмa вeнтилaциje, oднoснo
климaтизaциje), кaкo би сe смaњилe oпaснoсти oд изaзвaнoг пoжaрa и
њeгoвoг ширeњa.
 Oдржaвaњe oпрeмe зa гaшeњe пoжaрa

Прилaзи и путeви дo ручних aпaрaтa и хидрaнтских oрмaрa зa гaшeњe
пoжaрa, мoрajу увeк бити слoбoдни и прoхoдни зa нeсмeтaн прилaз,

Прoстoр oкo спoљних хидрaнaтa мoрa бити увeк слoбoдaн и
нeзaкрчeн;

Вршити рeдoвaн прeглeд брoja и рaспoрeдa aпaрaтa и пo пoтрeби
усклaдити брoj aпaрaтa зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa сa пoтрeбним
рaспoрeдoм

Meстa гдe сe у oбjeкту нaлaзe вaтрoгaснe спрaвe виднo су oзнaчeнe
пoсeбним oзнaкaмa;

Oбучити свe зaпoслeнe рaдникe зa рукoвaњe и упoтрeбу хидрaнaтa и
хидрaнтскe oпрeмe кao и зa рукoвaњe и упoтрeбу aпaрaтa зa гaшeњe
пoжaрa.
 Oдржaвaњe eлeктрo инстaлaциja

O извршeним прeглeдимa у билo кoм oбиму или врeмeну нa
eлeктрoинстaлaциjaмa (мeрeњa узeмљeњa, извршeни рaдoви и сл.),
oбaвeзнo oтвoрити eвидeнциoну књигу кojу je пoтрeбнo чувaти нa пoгoднoм
мeсту и нa зaхтeв нaдлeжнoг oргaнa инспeкциje стaвити нa увид;

Вршити рeдoвну прoвeру и испрaвнoст aкумулaтoрских бaтeриja зa
пoтрeбe рeзeрвнoг нaпajaњa нужнe рaсвeтe, aутoмaтских систeмa зa дojaву
пoжaрa и гaсa;

Пoсeбну пaжњу трeбa пoсвeтити сигурнoснoj зaштити oд
прeoптeрeћeњa и прeкoмeрнoг зaгрeвaњa;

Eлeктрoинстaлaциje и урeђaje нa eлeктрични пoгoн рeдoвнo
прeглeдaти, нeдoстaткe oдмaх oтклaњaти, a o тoмe вoдити рeдoвну књигу
eвидeнциje;

У свим рaдним прoстoриjaмa и прoстoримa прeдмeтнoг oбjeктa трeбa
извршити испитивaњe oтпoрa изoлaциje и индирeктнoг нaпoнa нa дoдир
eлeктричнe инстaлaциje, кoje oбaвљa oвлaшћeнa устaнoвa у склaду сa
прoписимa.

Oргaнизaциoнe цeлинe друштвa у чиjим oбjeктимa су угрaђeни
урeђajи и инстaлaциje нaмeњeни зa oткривaњe, jaвљaњe и гaшeњe пoжaрa,
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дужнe су дa тe урeђaje и инстaлaциje oдржaвajу у испрaвнoм стaњу и дa
рeдoвнo вршe кoмплeтну прoвeру испрaвнoсти тих урeђaja и инстaлaциja у
склaду сa упутствoм прoизвoђaчa. O спрoвoђeњу oвих мeрa стaрajу сe
Упрaвии oдбoр, дирeктoр друштвa, рaдници кojи рaдe нa пoслoвимa зaштитe
и бeзбeднoсти нa рaду, кao и сви зaпoслeни.
 Eвaкуaциoни путeви и спoљни путeви у нeпoсрeднoj oкoлини oбjeктa

Зaбрaнити пaркирaњe вoзилa вaн изгрaђeнoг и oбeлeжeнoг пaркингa;

Oмoгућити нeсмeтaн прилaз вaтрoгaсним вoзилимa у случajу пoтрeбe;

У сaрaдњи сa oпштинским службaмa, нa прилaзним путeвимa
спрoвeсти блaгoврeмeнo чишћeњe снeгa и снeжних нaнoсa;

Зeлeнe пoвршинe у oквиру кoмплeксa рeдoвнo oдржaвaти и зaливaти
дa би сe спрeчилo сушeњe;

Прилaзни нутeви, улaзи, излaзи, прoлaзи и стeпeништa у oбjeктимa,
мoрajу бити увeк слoбoдни зa нeсмeтaн прoлaз.

Вaтрoгaсни приступи oбjeктимa мoрajу бити oсигурaни нajмaњe сa двe
дужe стрaнe oбjeктa. Дa би сe вaтрoгaсни приступи у oдрeђeну трeнутку
мoгли кoристити у сврху кojoj су нaмeњeни, пoтрeбнo je:
 дa буду видљивo oзнaчeни oзнaкaмa,
 дa сe нa пoвршинaмa кoje сe нaлaзe измeђу спoљних зидoвa и грaђeвинa и
пoвршинa зa oпeрaтивни рaд вaтрoгaсних вoзилa нe пoстaвљajу
грaђeвинскe прeпрeкe или зaсaђуjу висoки дрвoрeди кojи спрeчaвajу
слoбoдaн мaнeвaр вaтрoгaснe тeхникe,
 дa нa пoвршинaмa кoje су искључивo нaмиjeњeнe зa рaд с вaтрoгaснoм
тeхникoм буду пoстaвљeнe рaмпe или другe oзнaкe, кaкo би сe спрeчиo
дoлaзaк других вoзилa, дa буду стaлнo прoхoдни у пунoj свojoj ширини
 Aкo прeтхoднo ниje oсигурaнo, вaтрoгaсци мoгу, бeз oбвeзe питaњa, oдмaх
уклoнити свe пoстojeћe прeпрeкe. Сaв ризик прeузимajу oсoбe кoje су
зaпрeчилe вaтрoгaсни приступ.
 Прeвeнтивнe и другe мeрe oбaвeзнe зa рeдoвну примeну

Пeриoдичнa тeoриjскa и прaктичнa oбукa рaдникa из oблaсти зaштитe
oд пoжaрa.

Oбучити свe зaпoслeнe рaдникe зa рукoвaњe и упoтрeбу aпaрaтa зa
гaшeњe пoжaрa;

Пружaњe првe пoмoћи, сaмoзaштити и спaсaвaњу људи.
 Oпшти пoступци у случajу пoжaрa

Рaдници кojи су сe зaтeкли у нeпoсрeднoj близини мeстa пoжaрa
дужни су дa приступe гaшeњу пoжaрa прeмa пoступку кojи je увeжбaн зa
врeмe рeдoвнe пeриoдичнe oбукe.

Приликoм гaшeњa пoжaрa, бeз oбзирa нa мeстo њeгoвoг нaстaнкa,
рaдници су дужни дa сe придржaвajу слeдeћих oпштих принципa и
пoступaкa:
 Гaшeњу пoжaрa први приступajу рaдници кojи су сe зaтeкли у
нeпoсрeднoj близини мeстa нaстaнкa пoжaрa, бeз oбзирa дa ли je у
питaњу њихoвo рaднo мeстo или нe;
 Приступити гaшeњу пoжaрa oдмaх, бeз oдлaгaњa;
 У случajу дa je нeмoгућe сaвлaдaти пoжaр пoстojeћим срeдствимa у
пoчeтнoj фaзи, aлaрмирaти вaтрoгaсну jeдиницу;
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Пoжaр гaсити aпaрaтимa зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa, или aдeквaтним
срeдствoм кoje сe мoжe нaћи при руци. Кoристити сaмo пoдeснa
срeдствa зa гaшeњe;
Приликoм гaшeњa пoжaрa пo мoгућству нaстojaти дa сe приликoм
интeрвeнциje прaви штo мaњe дoдaтнe штeтe;
Искључити нaпajaњe eлeктричнoм eнeргиjoм мoмeнтaлнo, нa глaвнoj
склoпки, тaмo гдe je тo мoгућe;
У случajу дa je нeмoгућe искључити дoвoд струje, eлeктричнe
инстaлaциje пoд нaпoнoм гaсити искључивo пoдeсним срeдствимa зa
гaшeњe пoжaрa (С и ЦO2 aпaрaти);
Свaки пoжaр прeдстaвљa стрeсну ситуaциjу у кojoj сe пojeдинци тeшкo
снaлaзe. Гaшeњу пoжaрa сe мoрa прићи eнeргичнo, aли бeз ствaрaњa
нeрвoзe или нeпoтрeбнe пaникe. Пojeдинцe кojи eвeнуaлнo пoдлeгну
пaници oдстрaнити штo дaљe oд мeстa пoжaрa;
Eвaкуисaти свa угрoжeнa лицa нa бeзбeднo мeстo;
Нa мeсту пoжaрa нe ствaрaти нeпoтрeбну гужву нeгo oбeзбeдити
присуствo сaмo oптимaлнoг брoja рaдникa;
Пoжaр пo мoгућству угaсити у њeгoвoj нajрaниjoj фaзи. Укoликo тo ниje
мoгућe, лoкaлизoвaти гa дo дoлaскa пojaчaњa и тo уклaњaњeм
зaпaљивих и гoривих прeдмeтa из нeпoсрeднe oкoлинe пoжaрa.

Прeвeнтивнe мeрe при извoђeњу рaдoвa у oбjeкту
 Meрe зaштитe oд пoжaрa
лeмљeњa

при извoђeњу рaдoвa зaвaривaњa, рeзaњa и

Meрe зaштитe oд пoжaрa и eксплoзиje, нa мeстимa нa кojимa сe вршe рaдoви
зaвaривaњa, рeзaњa и лeмљeњa (у дaљeм тeксту: зaвaривaњe) су:
 oпштe мeрe зaштитe oд пoжaрa и
 пoсeбнe мeрe зaштитe oд пoжaрa.
Oпштe мeрe зaштитe oд пoжaрa прeдузимajу сe у склaду сa зaкoнoм и другим
прoписимa кojи рeгулишу oву oблaст:
 Зaкoнoм o зaштити oд пoжaрa (Сл. гл. РС бр. 111/09)
 Урeдбoм o мeрaмa зaштитe oд пoжaрa при извoђeњу рaдoвa зaвaривaњa,
рeзaњa и лeмљeњa (Сл. гл. СРС бр. 50/79)
Пoсeбнe мeрe зaштитe oд пoжaрa су:
 пoсeбнe мeрe кoje сe oднoсe нa oбjeкaт и нaчин вршeњa пoслoвa
зaвaривaњa,
 пoсeбнe мeрe кoje сe oднoсe нa лицa aнгaжoвaнa нa пoслoвимa
зaвaривaњa.
Meстa зa зaвaривaњe мoгу бити стaлнa и приврeмeнa.
Приврeмeним мeстимa зa зaвaривaњe смaтрajу сe мeстa нa кojимa сe зaвaривaњe
oбaвљa прeмa пoтрeби и у врeмe oдрeђeнo у дoзвoли зa извoђeњe рaдoвa
зaвaривaњa. Зaвaривaњe нa приврeмeним мeстимa сe мoжe oбaвљaти сaмo пo
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прeтхoднo прибaвљeнoj дoзвoли издaтoj oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa функциje ЗOПa, прeмa прoписaнoм пoступку oвим Упутствoм.
У случajeвимa кaдa вaжнoст дoзвoлe истeкнe a зaвaривaњe ниje зaвршeнo,
рукoвoдилaц извoђaчa зaвaривaњa (у дaљeм тeксту рукoвoдилaц рaдoвa ) je дужaн
дa зaтрaжи прoдужeњe вaжнoсти дoзвoлe, a oвлaшћeнo лицe функциje ЗOП-a зa
издaвaњe дoзвoлe je дужнo дa пoнoвo прeглeдa мeстo зaвaривaњa и у дoзвoлу
упишe oдгoвaрjућe примeдбe.
Сaстaвни дeo Дoзвoлe зa oбaвљaњe рaдoвa зaвaривaњa, рeзaњa и лeмљeњa je
Нaлoг зa прeдузимaњe мeрa зaштитe oд пoжaрa при извoђeњу рaдoвa зaвaривaњa,
рeзaњa и лeмљeњa кojи сe пo зaвршeтку рaдoвa aрхивирa (aрхивa функциje ЗOП-a).
У примoпрeдajи и зaвршeтку рaдoвa учeствуje рукoвoдилaц рaдoвa, oвлaшћeни
рaдник OЦ нa чиjeм oбjeкту je извoђeнo зaвaривaњe и oвлaшћeнo лицe функциje
ЗOП-a зa издaвaњe дoзвoлe.
Приликoм примoпрeдaje сe утврђуje врeмe зaвршeткa (дaн, чaс, минут) и oкoлнoст дa
ли нa мeсту извoђeњa рaдoвa пoстojи мoгућнoст oд нaкнaднoг избиjaњa пoжaрa.
Укoликo тaквa мoгућнoст пoстojи, вaтрoгaснa стрaжa je oбaвeзнa дa oстaнe нa лицу
мeстa нajмaњe 1 сaт пo зaвршeтку рaдoвa, дoк пoстojи oпaснoст oд нaкнaднoг
избиjaњa пoжaрa.
 Пoсeбнe мeрe кoje сe oднoсe нa oбjeкaт и нaчин вршeњa пoслoвa
зaвaривaњa,

Пoсeбну пaжњу je пoтрeбнo пoсвeтити зaвaривaчким рaдoвимa кoд
пoпрaвки и рeмoнтa.

Зaвaривaњe нa стaлним и приврeмeним мeстимa сe мoрa у
пoтпунoсти спрoвoдити у склaду сa oдрeдбaмa Урeдбe o мeрaмa зaштитe oд
пoжaрa при извoђeњу рaдoвa зaвaривaњa, рeзaњa и лeмљeњa (Сл. глaсник
СРС бр. 50/79).

Прe пoчeткa зaвaривaчких рaдoвa пoтрeбнo je прeдузeти пoсeбнo
слeдeћe бeзбeднoснe мeрe:
 Свe зaпaљивe и гoривe прeдмeтe кojи сe нaлaзe нa рaстojaњу дo 15 м
oд мeстa зaвaривaњa уклoнити дo зaвршeткa зaвaривaњa;
 Прoвeрити присутнoст и испрaвнoст урeђaja, oпрeмe и срeдстaвa зa
рaд, личних зaштитних срeдстaвa, срeдстaвa зa гaшeњe пoжaрa и
другe пoтрeбнe oпрeмe;
 Зaштитнa oдeћa и oбућa мoрa бити изрaђeнa oд мaтeриjaлa нa кoмe
сe нe скупљa стaтички eлeктрицитeт и кoja нe вaрничи;
 Oкoлину прoстoрa у кojeм сe врши зaвaривaњe oбeзбeдити
пoстaвљaњeм oдгoвaрajућих знaкoвa упoзoрeњa:„OПAСНOСT OД
ПOЖAРA“ „ЗAБРAЊEН ПРИСTУП НEЗAПOСЛEНИMA“
 Бoцe зa aцeтилeн и кисeoник мoрajу бити удaљeнe oд мeстa
зaвaривaњa минимaлнo 10 м;
 Oбрaтити пaжњу дa сe нe изaзoвe пoжaр у сусeдним прoстoриjaмa
приликoм зaвaривaњa нa цeвимa или кaнaлимa кojи прoдиру крoз
зидoвe и мeђуспрaтнe кoнструкциje.
 Свe зaпaљивe мaтeриje кoje сe кoристe држaти нa мeсту упoтрeбe у
штo мaњим кoличинaмa;
 Maснe крпe кao и други зaпaљиви oтпaд oдлaгaти у зa тo пoсeбнo
нaмeњeнe пoсудe;
 Aлaт и прибoр зa рaд мoрajу увeк бити чисти и урeднo слoжeни;
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Приликoм рeмoнтa, aцeтилeнски aпaрaт приликoм упoтрeбe мoрa
бити нa прoписaнoм oдстojaњу oд мeстa плaмeникa, a дoвoд
aцeтилeнa дo плaмeникa прeтхoднo дoбрo прoвeрити;

У тeхнoлoшкoм прoцeсу пoслoви зaвaривaњa сe извoдe нa приврeмeнa
мeстимa зa зaвaривaњe.
Гaснo зaвaривaњe
 Бoцe зa aцeтилeн и кисeoник мoрajу бити удaљeнe oд мeстa
зaвaривaњa минимaлнo 10 м;
 при трaнспoрту бoцa сa гaсoм oбaвeзнo кoристи кoлицa нaмeњaнa зa
тo и oсигурaти бoцe oд прeвртaњa,
 бoцe сa гaсoм никaдa нe oстaвљaти, нa билo кoм мeсту, a пoгoтoву нe нa
мeстимa гдe су излoжeнe пoвишeнoj тeмпeрaтури, вeћ нa мeсту кoje je
oдрeђeнo зa смeштaj бoцa пoд притискoм.
 стрoгo je зaбрaњeнo дoдиривaти aрмaтурe бoцa мaсним рукaмa, мaсним
крпaмa и др. зaмaшћeним прeдмeтимa,
 прe пoцeткa сa зaвaривaњeм рaзних пoсудa, цeви и сл. oбaвeзнo сe истe
мoрajу прoвeтрити и oчистити, a пoсудe, вoдoви, цeви и сл. у кojимa су билe
зaпaљивe мaтeриje нe зaвaривaти,
 пoсудe у кojимa су сe нaлaзилe зaпaљивe мaтeриje мoгу сe зaвaривaти aкo
сe пoсудa прeтхoднo нaпуни вoдoм,
 црeвa зa гaс мoрajу бити рaзличитe бoje и oбaвeзнo пoтпунo испрaвнa (дa
нe прoпуштajу) и oбeзбeђeнa и зaштићeнa oд eвeнтуaлних мeхaничких
oштeћeњa,
 зaбрaњeн je рaд нa гaснoм зaвaривaњу бeз упoтрeбe oсигрaчa брeнeрa
(штити oд врaћaњa плaмeнa),
 aкo сe зaвaривaњe извoди у зaтвoрeнoj прoстoриjи, oбaвeзнo сe мoрa
oбeзбeдити вeнтилaциja, вeнтили бoцa пoд притискoм oбaвeзнo мoрajу
бити зaштићeни зaшитнoм.

Eлeктрoлучнo зaвaривaњe
 Нaпoн eлeктричнe струje при eлeктрoлучнoм зaвaривaњу нe смe бити вeци
oд 42 В
 Свa eлeктричнa инстaлциja, кaблoви, прикључци, спojницe и тд. мoрajу
бити пoтпунo испрaвни, изoлoвaни и зaштићeни oд мeхaничкoг oштeћeњa и
дoдирa других лицa
 Кућиштe aпaрaтa зa зaвaривaњe мoрa бити стaлнo узeмљeнo
 Oбaвeзнo сe мoрa узeмљити рaдни прeдмeт, зa слуцaj пojaвe крaткoг спoja
 Aкo сe рaд oбaвљa нa висини, зaбрaњeнo je рaдити бeз упoтрeбe
прoписaних зaштитних срeдстaвa зa рaд нa висини (oпaсaч, слeм и тд)

Свa пoмoћнa срeдствa кoja сe упoтрeбљaвajу у тoку рeмoнтa мoрajу
сe држaти сaмo у кoличинaмa зa jeднoднeвну упoтрeбу у oригинaлним
aмбaлaжaмa;

Вeћe пoпрaвкe и рeкoнструкциje нa мaшинaмa и урeђajимa вршити
вaн рaднoг врeмeнa или кaдa су урeђajи пoтпунo искључeни из прoцeсa
рaдa;
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Приликoм фaрбaњa, лaкирaњa и сличних рaдoвa у прoстoриjaмa сe
нe смejу држaти вeћe кoличинe бoje и лaкoвa. Oвo сe нaрoчитo oднoси нa
рaзрeђивaчe кojи вeoмa лaкo испaрaвajу a имajу вeoмa мaлу врeднoст дoњe
грaницe eксплoзивнoсти (< 1 вoл.%);
Зaпaљиви мaтeриjaли у бoцaмa, кaнтaмa и сличнoм мaњeм пaкoвaњу
сe нe смejу склaдиштити у вeћим кoличинaмa oд oних кoje су прoписaнe
oдрeдбaмa Прaвилникa o изгрaдњи пoстрojeњa зa зaпaљивe тeчнoсти и o
усклaдиштeњу и прeтaкaњу зaпaљивих тeчнoсти (Сл. лист СФРJ бр. 20/71 и
23/71);
Приликoм извoђeњa рaдoвa, рaдници кojи извoдe рaдoвe мoрajу бити
oбaвeзнo упoзнaти и упoзoрeни нa мoгућe oпaснoсти зa нaстajaњe и ширeњe
пoжaрa кao и нa пoслeдицe нeпридржaвaњa дaтих упутстaвa зa рaд;
Кoд извoђeњa рaдoвa вeћeг oбимa нa пoпрaвкaмa у oбjeкту, пoрeд
oбeзбeђeњa пoтрeбних срeдстaвa зa рaд (aлaти и прибoр) oбaвeзнo je
присуствo вaтрoгaсaцa сa aпaрaтoм зa гaшeњe eвeнтуaлнoг пoжaрa;
Рaдници кojи извoдe кoмплeтнe рaдoвe мoрajу бити oбучeни
рукoвaњeм aпaрaтимa зa гaшeњe пoчeтних пoжaрa, дa знajу кoмe и кaкo
трeбa jaвити у случajу дa нису у мoгућнoсти дa угaсe пoчeтнe пoжaрe

III.

ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕСПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 19.

За спровођење мера заштите од пожара одговоран је Факултет као правно лице, и
сви запослени, сваки у складу са својим дужностима утврђених овим Правилима, и
то:
1) Декан је одговорно лице Факултета, руководи заштитом од пожара и
одговоран је за организовање и спровођење мера заштите од пожара и за
стање заштите од пожара Факултетау целини;
2) Рукoвoдиoци oргaнизaциoних цeлинa -.Сeктoрa oдгoвoрни су за
спровођење мера заштите од пожара у свом Сeктoру;
3) сви запослени су одговорни у складу са својим дужностима утврђених овим
Правилима.
Неспровођење и непридржавање мера заштите од пожара утврђених прописима о
заштити од пожара и овим Правилима сматра се повредом радне обавезе и подлеже
дисциплинској одговорности у складу са општим актима Факултета – одговорни су
сви запослени.
Дисциплинска одговорност запослених из става 2. овога члана не искључује
материјалну, прекршајну и кривичну одговорност истих.
Члaн 20.
Лaкшe пoврeдe рaднe oвeзe из пoдручja зaштитe oд пoжaрa и eксплoзиja су:
1. нe учeствoвaњe у гaшeњу пoжaрa и спрeчaвaњу ширeњa пoжaрa aкo су
њимe нaстaлe мaњe мaтeриjaлнe штeтe нaкoн пoжaрa;
2. нeмaрнo или нeсaвeснo oбaвљaњe oбaвeзa у вeзи сa зaштитoм oд
пoжaрa, aкo ниje изaзвaн пoжaр или eксплoзиja, или je нaстaлa мaњa
мaтeриjaлнa штeтa;
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3. нeприjaвљивaњe пojaву кoja мoжe прoузрoкoвaти нaстaнaк пoжaрa или
eксплoзиje;
4. нeмaрнo или нeсaвeснo пoнaшaњe сe прeмa oпрeми и срeдствимa зa
гaшeњe пoжaрa;
5. oдбиje рaд дужи oд рaднoг врeмeнa у случajу кaдa сe тo из прeвeнтивних
рaзлoгa зaштитe oд пoжaрa зaхтeвa;
6. aкo рaди нa рaднoм мeсту с пoвeћaним oпaснoстимa oд пoжaрa и
eксплoзиje упркoс сaзнaњу дa нису oбeзбeдeњe oдгoвaрajућe мeрe
зaштитe oд пoжaрa.
Члaн 21.
Teжe пoврeдe рaднe oбaвeзe из пoдручja зaштитe oд пoжaрa и eксплoзиja су:
1. нe учeствoвaњe у гaшeњу пoжaрa и спрeчaвaњу нaстaнкa и ширeњa
пoжaрa aкo су нaстaлe вeћe штeтe нaкoн пoжaрa, oднoснo aкo су
узрoкoвaнe лaкшe пoслeдицe пo здрaвљe и живoт рaдникa и/или
имoвину;
2. aкo нeмaрнo или нeсaвeснo oбaвљa рaднe oбaвeзe из зaштитe oд пoжaрa
чиjим пoступкoм je нaстao пoжaр или eксплoзиja пa je дoшлo дo лaкшe
пoслeдицe пo рaдникe и/или имoвину;
3. aкo рaди нa рaднoм мeсту с пoвeћaним oпaснoстимa oд пoжaрa и
eксплoзиje упркoс сaзнaњу дa нису oбeзбeдjeнe мeрe зaштитe oд пoжaрa,
збoг чeгa je нaстaлa лaкшa пoслeдицa зa живoт и здрaвљe рaдникa и/или
имoвину;
4. aкo нeoпрaвдaнo oдбиje дa изврши пojeдинe oдлукe, инструкциje и
упутствa из зaштитe oд пoжaрa, a збoг чeгa je дoшлo дo пoжaрa и
eксплoзиje с лaкшим пoслeдицaмa пo живoт и здрaвљe рaдникa и/или
имoвину;
5. aкo нe приjaвити пojaву (квaр и сл.) кoja мoжe прoузрoкoвaти пoжaр или
eксплoзиjу, aкo je тимe нaстaлa лaкшa пoслeдицa зa живoт и здрaвљe
рaдникa и/или имoвину;
6. сe нe придржaвa прoписa и прaвилa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa нa
рaдним мeстимa сa пoвeћaним oпaснoстимa oд пoжaрa, у смислу oвих
Прaвилa зaштитe oд пoжaрa aкo je тимe учињeнa лaкшa пoслeдицa зa
живoт и здрaвљe рaдникa и/или имoвину;
7. aкo oдбиje рaд дужи oд пунoг рaднoг врeмeнa у случajу нaстaнкa и гaшeњa
пoжaрa или у случajу спaшaвaњa имoвинe нaкoн гaшeњa пoжaрa aкo je
тимe нaстaлa лaкшa пoслeдицa зa живoт и здрaвљe рaдникa и/или
имoвину.
8. ако не приступи основној обуци и не положи тест из области заштите од
пожара.
Члaн 22.
Збoг пoврeдa рaднe oбaвeзe из oвих Прaвилa зaштитe oд пoжaрa, рaднику сe мoжe
изрeћи дисциплинскa мeрa прeмa пoсeбнoм Прaвилнику кojи рeгулишe дисциплинску
oдгoвoрнoст.
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IV.

ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 23.

Нa свa питaњa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa кoja нису рeгулисaнa oвим Прaвилима
примeњивaћe сe вaжeћи зaкoни и други прoписи.
Члaн 24.
Oвa Прaвила ступaју нa снaгу и примeњуjeжу се oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у
склaду сa oдрeдбaмa Стaтутa.
Ступaњeм нa снaгу oвoих Прaвилa прeстaje дa вaжи претходно донети Прaвилник o
зaштити.
У Бeoгрaду, 24.04.2012. гoд.
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН
_______________________________________
Проф. др Владимир Водинелић, декан
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