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На основу члана  члана 28. Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС бр. 111/09, 20/15) Школски одбор ОШ 

"Илија Милосављевић Коларац" у Коларима,  доноси: 
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П Р А В И Л А  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

 

 

 

I  OСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан  1. 

       Правила заштите од пожара се доносе у складу са  Законом, обавезама, начелима и категоризацији 

угрожености од пожара, у циљу унапређења заштите од пожара, спречавања избијања и ширења пожара, 

откривања и гашења пожара, спасавања људи и имовине, заштите животне средине, утврђивања и отклањања 

узорака пожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром у објектима 

ОШ"Илија Милосављевић Коларац" у Коларима (у даљем тексту објекат) и обухватају: 

 

 организацију технолошких процеса 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; 

 заштиту од пожара у зависности од намене објеката са потребним бројем лица оспособљених за 

обављање послова заштите од пожара; 

 доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара; 

 начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара. 

 

Члан  2. 

       Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи нормативне, управне, организационо-техничке, 

превентивне, образовне, информативно-васпитне и друге природе које се предузимају у објекту ради 

спречавања, избијања, ширења и гашења пожара, спасавања људи и имовине, заштите животне средине, 

утврђивање и отклањањае узорака пожара, као и за пружање помоћи код отклањања последица 

проузрокованих пожаром . 

 

Члан  3. 
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       Заштита од пожара организује се и спроводи у објектима непрекидно, у складу са Законом, прописима 

донетим на основу Закона и одредаба ових Правила и примењује се на све запослене у објектима  као и на 

остала  лица која се нађу у просторијама објекта. 

 

II  ОРГАНИЗАЦИЈА  ТЕХНОЛОШКИХ  ПРОЦЕСА 

 

II/1  ОПИС  ТЕХНОЛОШКОГ  И  РАДНОГ  ПРОЦЕСА 

 

Члан  4. 

Основна делатност ОШ"Илија Милосављевић Коларац"  у Коларима је:  

 Основно образовање 

II/2  ГРАЂЕВИНСКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ  ОБЈЕКАТА 

Члан  5. 

       Објекти ОШ"Илија Милосављевић Коларац" у Коларима: 

 матична школа у Коларима се састоји од три слободно стојеће грађевине  које су: 

1. Нова школа-приземље и  спрат . Објекат је издуженог правоугаоног облика са два крила.   

       Укупна површина објекта Нове школе износи 670 м2. 

       У оквиру објекта се налазе следеће просторије: 

 приземље:    улазни хол, портирница, канцеларија директора, канцеларија секретара,наставничка  

зборница, канцеларија педагога, информатички кабинет,  2 учионице  и санитарне просторије 

(одвојени мушки и женски тоалети за ученике и тоалет за запослене). 

  спрат:  4 учионице и учионица одељења за децу са посебним потребама. 

2. Стара школа-приземље, објекат је правоугаоног облика. 

Укупна површина објекта Старе  школе износи 140 м2. 

       У оквиру објекта се налазе следеће просторије: 

 Улазни хол, кухиња са трпезаријом и школска библиотека.  

 3. Котларница са складиштем угља-приземље  

  Укупна површина објекта Котларнице износи 160 м2. 

       У оквиру објекта се налазе следеће просторије: 
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 котларница са једним котлом, складиште угља, просторија за ложача и санитарна просторија.  

(основни енергент је угаљ).                                    

 

 издвојено одељење у Биновцу се састоји од једне слободно стојеће грађевине  која се састоји из 

подрумског дела и приземља. Укупна површина објекта износи 209 м2. 

 приземље: улазни хол, наставничка  зборница,  2 учионице, санитарне просторије и школски стан. 

 подрумски део: састоји се од котларница са једним малим котлом и мало складиште угља. 

 издвојено одељење у Ландолу се састоји од једне слободно стојеће грађевине  која се састоји из 

подрумског дела и приземља. Укупна површина објекта износи 272 м2. 

 приземље: улазни хол, наставничка  зборница,  3 учионице, санитарне просторије и школски стан. 

 подрумски део: састоји се од котларница са једним малим котлом и мало складиште угља. 

 издвојено одељење у Луњевцу се састоји од једне слободно стојеће грађевине  која се састоји из 

подрумског дела и приземља. Укупна површина објекта износи 195 м2. 

 приземље: улазни хол, наставничка  зборница,  2 учионице, санитарне просторије и школски стан. 

 подрумски део: састоји се од котларница са једним малим котлом и мало складиште угља.       

Сви објекти, у матичној школи и издвојеним одељењима су старе масивне грађевинске израде, зидани пуном 

опеком. Међуспратни носачи су од бетонских греда. Кровови су изведени од дрвених носивих конструкција  на 

четири воде. Кровне површине су покривене црепом. 

 Једино је кров објекта Нове школе, у матичној школи у Коларим,а израђен на две воде, већим делом 

покривен ондулином, а мањим делом покривен лимом. 

 У матичној школи у Коларима  прозори и улазна врата су од PVC материјала, док је унутрашња 

столарија / врата/ од дрвета. Објекат има два улаза, односно, излаза. 

Хоризонтална комуникација је осигурана ходницима, а вертикална  степеништем. Степеништа су 

бетонске конструкције.  

Зидови су малтерисани и премазани полудисперзијом поликолором и масном цоклом. Подови у 

учионицама и канцелатијама су прекривени ламинатом, док су подови ходника прекривени "vinfleksom". 

У саставу Школе се налази као издвојени део  трпезарија са кухињом. Састоји се од трпезарије, кухињског дела 

за спремање оброка, магацинског дела и санитарног чвора. Поседује два улаза – излаза, један за улаз ученика 

у трпезарију и један за улаз у кухињски блок, који је предвиђен као алтернативни резервни правац за 

напуштање објекта. 

 У  издвојеним одељењима  улазна врата и прозори су дрвене грађе, осим у издвојеном одељењу у 

Луњевцу где су само улазна врата од PVC  материјала. 
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Зидови су малтерисани и премазани полудисперзијом поликолором и масном цоклом, док су подови ових 

објеката прекривени су делимично ламинатом, а делимично "vinfleksom". 

 

     

II/3  ИНСТАЛАЦИЈЕ У  ОБЈЕКТУ  И  ПРОСТОРИЈАМА 

Члан  6. 

      У објектима матичне школе у Коларима се налазе следеће инсталације:  

 електрична инсталација, 

 громобранска инсталација,  

 телефонска инсталација,  

 инсталација видео надзора,  

 инсталација водовода и канализације,  

 инсталација унутрашње хидрантске мреже,  

 инсталација централног грејања топлом водом и 

 рачунарска мрежа. 

      У објектима издвојених одељења у Биновцу, Ландолу и Луњевцу  се налазе следеће инсталације:  

 електрична инсталација, 

 громобранска инсталација,  

 телефонска инсталација,  

 инсталација водовода и канализације,  

 инсталација централног грејања топлом водом и 

 рачунарска мрежа. 

 

II/4  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА  

Члан  7. 

       У објектима, као и на просторима око њих, примењују се следеће мере заштите од пожара: 
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1. при пројектовању и извођењу радова, адаптација и реконструкција на постојећим објектима, 

пројектовању и изградњи нових објеката, уградњи уређаја и опреме у тим објектима, 

примењују се Законом прописани технички нормативи и стандарди заштите од пожара; 

2. објекти морају бити снабдевени  прописаном опремом и уређајима за гашење пожара, а број, 

врста и локација ових средстава утврђују се прописаним техничким нормативима и 

стандардима за заштиту од пожара. 

 

3. електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и 

уређаји у објекту морају се извести, односно поставити тако да не представљају опасност од 

пожара; 

       Запослени у чији делокруг, односно послове, спада одржавање појединих инсталација и уређаја из 

става 1. овог члана, дужни су да врше контролу исправности и правилности функционисања уређаја и 

инсталација, тако да у случају оштећења не изазову пожар у објекту.  

Члан  8. 

       У деловима објеката у којима се држе или користе запаљиве течности, запаљиви гасови, експлозивни и 

други лако запаљиви материјали или се стварају експлозивне смеше, забрањено је пушење, употреба 

отворене ватре, светиљки са пламеном и средства за паљење, употреба алата који варничи, коришћење 

грејних уређаја са усијаном површином, као и држање и смештај материјала који је склон самозапаљењу. 

Смештај и чување запаљивих течности и гасова, експлозивних и других лако запаљивих материја може 

се вршити само у посебним магацинским просторијама објеката, које су изграђене у ту сврху према прописима 

о смештају и чувању ових материја. 

       У просторијама у којима се употребљавају материје из става 1. овог члана држе се у прописаним 

посудама и количини потребној за рад једне смене. 

       О мерама забране из става 1. овог члана на видном месту обавезно се истичу одговарајућа упозорења 

или знаци забране. 

Члан  9. 

       Боце са компримованим гасовима и гасовима у течном стању употребљавају се и држе у складу са 

важећим прописима. 

       Забрањено је прање машина и уређаја запаљивим течностима. 

       Моторни бензин, а нарочито етилизирани бензини не смеју се употребљавати за одмашћивање, прање 

и чишћење металних предмета или предмета од другог материјала. 

Члан  10. 

       Рад са отвореном ватром и уређајима са усијаним површинама, апаратима за заваривање, резање и 

лемљење може се обавити у просторијама тек пошто се претходно прибави одобрење и предузму мере 

заштите од пожара и обезбеде средства за гашење пожара. 
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       Пре отпочињања радова из става 1. овог члана, руководилац радова обавестиће лице одговорно за 

послове заштите од пожара о месту и времену обављања тих радова, а одговорно лице ће издати писмено 

одобрење за извођење радова и наложити мере које се претходно морају предузети. 

Члан  11. 

       Истрошени материјали, масти, уља, покварене боје, масне крпе, пуцвал, памучна, пластична и друга 

амбалажа, дрвена пиљевина, као и други отпадни материјал морају  

се по завршетку радне смене изнети из радних просторија и одлагати на место које одреди лице одговорно за 

послове заштите од пожара. 

        Материјали из става 1. овог члана за време рада одлажу се у металне посуде са поклопцима. 

 

Члан  12. 

      Ускладиштење материјала у магацинима и другим просторијама врши се у складу са важећим 

прописима и стандардима, с тим што се посебно води рачуна да се обезбеде несметани пролази и 

одговарајућа растојања ускладиштеног материјала од извора енергије. 

Члан  13. 

        Складиштење огревног материјала може се вршити само уколико су испуњени сви безбедоносни 

услови односно уколико је исправна целокупна /електро/ инсталација и уколико се поштују сва правила 

приликом складиштења. /не складиштити уситњен и влажан угаљ и не пунити складишта до врха како не 

би дошло до самозапаљења и избијања пожара/ 

Члан  14. 

       Димњаци, димоводи, ложиони објекти (котларнице, локалне пећи на течно и чврсто гориво), чисте се 

према прописима и стандардима који важе за димничарске услуге, о чему са сачињава посебан записник, који 

потписују радници димничарске организације и запослени који је овлашћен да изврши контролу обављене 

димничарске услуге. 

Члан  15. 

       На таванима и поткровљима објекта забрањено је држање било каквог материјала и опреме, изузев 

опреме и средстава за гашење пожара. 

Члан  16. 

       Запаљива течност и течни нафтни гас не сме се преко канализационе мреже одводити у главну 

канализациону мрежу. 

Члан  17. 
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       У просторијама објекта не смеју се употребљавати решои, грејалице, електрични радијатори и други 

слични термо-електрични апарати и грејна тела, изузев у одређеним просторијама и уз претходну сагласност 

директора школе. 

       Обавезно је искључивање термо-електричних апарата, уређаја и других грејних тела после употребе. У 

случају квара грејног тела, исто се одмах искључује, а квар се пријављује директору школе. 

Члан  18. 

       Прилазни путеви, улази, излази, пролази и степеништа у објекту морају бити увек слободни за 

несметан пролаз. 

       Рад са запаљивим материјама и вршење пожарно опасних радњи изван просторија које су за такве 

радње намењене, може се дозволити само под условом да су предузете одговарајуће мере заштите од 

пожара. 

Члан  19. 

       Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара, као и уређаји и инсталације за аутоматску 

дојаву и сигнализацију пожара, у објекту могу се користити само ако одговарају важећим домаћим 

стандардима, а ако ти стандарди не постоје – само по добијању атеста од овлашћене стручне организације. 

       Уређаји, опрема и средства за гашење пожара постављају се на приступачна и видна места у објекту и 

могу се користити само за потребе локализовања и гашења пожара.  

       Места где се у објекту налазе ватрогасни апарати видно су означена посебним ознакама. 

       Уређаји, опрема и средства за гашење пожара, као и уређаји и инсталација за аутоматску дојаву и 

сигнализацију пожара, одржавају се у исправном стању и о томе се води уредна евиденција. 

 

ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ 

 

1.  Учионице опште намене  

Члан  20. 

       У зградама матичне школе и издвојених одељења постоји 13  учионица опште намене, распоређених: 

у матичној школи-  у приземљу и на спрату, а у издвојеним одељењима-у приземљу.   

Учионице су опремљене ђачким инвентаром (клупе и столице). 

       Загревање  просторија се врши радијаторима. 

      Отпаци се морају бацати у корпу за отпатке. 
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       За спречавање евентуалног пожара, у ходницима испред учионица налазе се апарати за почетно 

гашење пожара.  

2.  Специјализоване учионице   

Члан  21. 

       Постоје 2 специјализоване учионице –информатички кабинет и, учионица за рад са децом са посебним 

потребама    

Специјализоване учионице су опремљене инвентаром и одговарајућим училима за извођење теоријске и 

практичне наставе (рачунарима). 

       Електрична инсталација мора бити исправна.   Загревање  просторија се врши радијаторима. 

У овим просторијама  предузимају се следеће мере заштите од пожара: 

 забрањена је употреба електричних грејалица и решоа 

 забрањено је држање лако запаљивих течности; 

 отпатке папира стављати у корпе, а затим, по завршеном радном времену, исте износити и 

одлагати на одређено место; 

      За спречавање евентуалног пожара, у ходницима испред учионица налазе се апарати за почетно гашење 

пожара и хидрантска мрежа.  

3.  Наставничка зборница 

Члан  22. 

       Ова просторија је смештена у приземљу, на  десној страни ходника. 

      У просторији се налази посебан инвентар. 

       Загревање  просторије се врши радијаторима. 

       За спречавање евентуалног пожара, у овој просторији користи се апарат за почетно гашење пожара 

који се налази у ходнику Школе  и хидрантска мрежа.  

4.  Канцеларије 

Члан  23. 

       У згради Школе постоје 3 канцеларија, и то: канцеларија директора, канцеларија секретара и 

канцеларија педагога. 

У овим просторијама предузимају се следеће заштитне мере од пожара: 

 забрањено је држање лако запаљивих течности; 

 забрањена је употреба решоа и електричних грејалица; 
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 отпатке папира стављати у корпе, а затим, по завршеном радном времену, исте износити и 

одлагати на одређено место; 

       За спречавање евентуалног пожара у овим просторијама, користи се апарат за почетно гашење пожара 

који се налази у ходнику Школе.  

5.  Школска библиотека 

 

Члан  24. 

       Ова просторија налази се у објекту Старе школе, у приземљу зграде, истовремено поред радног дела 

поседује   и складиште књига које су смештене у ормарима. 

       Електричне инсталације морају бити исправне. 

       Загревање  просторија се врши радијаторима. 

У овим просторијама предузимају се следеће заштитне мере од пожара: 

 забрањена је употреба решоа и електричних грејалица; 

 отпатке папира стављати у корпе, а затим, по завршеном радном времену, исте износити и 

одлагати на одређено место; 

       За спречавање евентуалног пожара у овој просторији користи се апарат за почетно гашење пожара који 

се налази у самој библиотеци.  

 

6.  Котларница 

Члан  25. 

       Котларница се налази у посебном објекту, у школском  дворишту. 

У котларници се налази 1 котао. У овом делу објекта смештен је и електроразводни орман са 

осигурачким местима. 

У котларници се предузимају следеће мере заштите од пожара: 

 забрањен је улазак неовлашћеним лицима; 

 електричне инсталације се морају држати у исправном стању; 

 забрањена је употреба отвореног пламена; 

 око котлова је забрањено држање било каквих предмета, 

 свакодневно се проверава целокупна инсталација; 
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 сви путеви, пролази, улази, излази као и степениште морају бити слободни.  

За спречавање евентуалног пожара у котларници се морају стално налазити противпожарни апарати:  

 на улазу у котларницу 1 апарат S-6  за почетно гашење пожара; 

 у самој котларници  један S-6 апарат за почетно гашење пожара; 

 хидрант се налази испред котларнице 

 лимена посуда са поклопцем за бацање масних крпа и отпада 

 

 

7.  Складиште огрева 

Члан  26. 

       Складиште огрева налази се посебном објекту котларнице, одвојеном од објекта школе, са улазом из 

котларнице.  

У складишту  се предузимају следеће мере заштите од пожара: 

 забрањен је улазак неовлашћеним лицима; 

 електричне инсталације се морају држати у исправном стању; 

 забрањена је употреба отвореног пламена; 

 сви путеви, пролази, улази, излази као и степениште морају бити слободни.  

За спречавање евентуалног пожара у складишту огрева се  налазити 1 апарат S-6  за почетно гашење пожара.    

8.  Остале просторије 

Члан  27. 

У свим осталим просторијама које чине: портирница, просторије  помоћног особља, треба предузимати 

следеће мере заштите од пожара: 

 електрична инсталација мора бити исправна; 

 сви путеви, пролази, улази, излази као и степениште морају бити слободни;  

 забрањена је употреба отвореног пламена; 

 не држати већу количину школског инвентара; 

 редовно уклањати сав отпадни материјал.  

9.  Електро-разводни ормари 
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Члан  28. 

       Електро-разводни ормари налазе се у ходницима зграда.  

       Главни разводни ормар налази се у ходнику.  

  Мере заштите од пожара су: 

 електрична инсталација мора бити исправна без лицновања осигурачких  места, без 

импровизација, са одговарајућим топљивим умецима одговарајуће ампераже; 

 евентуално отварање и отклањање кварова на инсталацији дозвољено је само овлашћеним лицима 

уз поштовање свих мера заштите. 

 

      Поред главног разводног ормара налази се апарат за почетно гашење пожара. 

 

 

Распоред електро ормара у школи                                                                                                 Табела 1. 

 

Ред. бр. 

електроормара 
Место постављеног електроормара 

Колари 

Ел.-1 
ПРИЗЕМЉЕ - ходник  ГЛАВНИ електро ормар  

Ел.-2 Стара школа-спољни ормар 

Ел.-3 Котларница 

Биновац Ходник и котларница 

Ландол Ходник, котларница и школски стан 

Луњевац Спољни ормар и котларница 

 

11.   Кухиња са трпезаријом 

Члан  29. 

Ђачка кухиња се налази у објекту Старе школе, поред школске библиотеке. Састоји се од:  

 трпезарије; 
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 кухиње; 

 оставе; 

У ђачкој кухињисе предузимају следеће мере заштите од пожара: 

 забрањен је улазак неовлашћеним лицима; 

 електричне инсталације се морају држати у исправном стању; 

 гасна инсталација се мора одржавати у исправном стању;, 

 забрањена је употреба отвореног пламена, осим оног за спремање хране; 

 редовно уклањати сав отпадни материјал.  

 сви путеви, пролази, улази, излази као и степениште морају бити слободни.  

За спречавање евентуалног пожара у овом делу објекта се  налазити 1 апарат за почетно гашење пожара S-6 на 

улазу у трпезарију и 1 апарат за почетно гашење пожара S-6 у самој кухињи. 

12.   Дворишта Школе и простор око зграда 

Члан  30. 

      Дворишта Школе морају бити стално чиста, приступачна и увек проходна, како у матичној школи, тако и  

у издвојеним одељењима. 

       Забрањено је паркирање возила у двориштима. 

       Ако се у двориштима привремено држи грађа или други материјал, он мора бити сложен у крајевима 

дворишта и то по врстама, димензијама и  запаљивим својствима. 

Такође се забрањује држање запаљивих течности у било ком облику паковања и складиштења. 

       Смеће и непотребни отпад морају се отпремати у контејнере, или на посебном месту које се предвиди 

за ту сврху. 

       Надзор над одржавањем дворишта Школе и простора око зграда Школе врши секретар Школе  који је 

овлашћен да захтева од свих запослених лица да се придржавају прописа о реду у двориштима и уклањању 

материјала стављеног у дворишта и око зграде противно одредбама ових Правила. 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

Члан  31. 

       Ради спровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара као и других послова и задатака 

прописаних Законом и другим прописима из области заштите од пожара овим Правилима, а у складу са 

законом и решењем надлежног органа о разврставању објеката у другу категорију угрожености од пожара и 

на тај начин се организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица 

стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара. 
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Члан  32. 

       Контрола спровођења прописаних или наложених мера заштите од пожара, као и других задатака 

прописаних Законом и другим прописима из области заштите од пожара, овим Правилима, у складу са 

Законом врши лице на пословима и радним задацима Референт за заштиту од пожарa (уколико такво лице 

постоји у објекту), друго лице задужено од стране директора за обављање послова заштите од пожара или сам 

директор школе. 

     III/1   РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА (ЗОП-а) 

Члан  33. 

      У организовању, спровођењу и унапређењу заштите од пожара, референт ЗОП-а има следеће дужности: 

1. спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом и другим прописима, овим 

Правилником и другим општим актима Школе; 

2. редовно контролише функционисање уређаја за дојаву и апарата за гашење пожара и у случају 

неисправности одмах предузима потребне мере за њихово довођење у исправно стање;  

3. до отклањања кварова на уређајима из тачке 2. овог става, предузима потребне мере ради 

спречавања нежељених последица; 

4. утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише 

њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и 

сличних интервенција; 

5. учествује у припреми предлога општих аката из области заштите од пожара и, након њиховог 

доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак, 

6. контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара; 

7. учествује у припреми програма запослених који раде на пословима заштите од пожара (а по 

потреби и осталих запослених), контролише њихов рад и обученост у циљу постизања пуне 

приправности и спремности за извршење задатка; 

8. врши обуку запослених из области заштите од пожара и о томе води потребну евиденцију; 

9.   у случају избијања пожара непосредно учествује у утврђивању узрока пожара   и о томе подноси 

информацију директору Школе, односно надлежном органу; 

10.  редовно извештава директора о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од 

пожара и предлаже предузимање конкретних мера; 

11.  прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и, у 

складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара; 

12.  води евиденцију из области заштите од пожара, као и друге евиденције из свог делокруга; 

Члан  34. 
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У вршењу дужности из става 1. овог члана референт за заштиту од пожара овлашћен је да: 

1. врши непосредну контролу спровођења утврђених или наложених мера заштите од пожара; 

2. у случају констатовања одређених неправилности и недостатака због којих постоји непосредна 

опасност од избијања пожара предложи директору неопходне мере да се уочен недостатак 

отклони у раду или непосредно запосленом хитно наложи отклањање уочених неправилности или 

забрану рада; 

3. иницира удаљење запосленог из просторија Школе, ако оцени да је под дејством алкохола или 

наркотика, ако својим поступцима у таквом стању може да угрози безбедност на раду и у вези са 

радом.  

Референт за заштиту од пожара за свој рад, као и вршење дужности и примену овлашћења из става 1. и 

2. овог члана одговоран је директору Школе. 

 

IV ПЛАН  ЕВАКУАЦИЈЕ  И  УПУТСТВО  ЗА  ПОСТУПАЊЕ  У  СЛУЧАЈУ  ПОЖАРА 

Члан  35. 

       Израда плана евакуације и спашавања утврђена је на основу  Закона о заштити од пожара. 

       План евакуације поред текстуалног дела састоји се и од графичког дела (цртежа) са следећом 

основном садржином: 

 распоред просторија; 

 правци кретања угрожених у случају евакуације означени стрелицама у боји; 

 нумерација просторија, степеништа и евакуационих излаза; 

 места (назначена и приступачна) на којима се налазе кључеви од излазних врата која су уобичајено 

закључана. 

       У графички део Плана евакуације, поред садржине из става 2. овог члана, уносе се по потреби и место 

и распоред мобилне ватрогасне опреме, хидранта, разводних електроормана, приручних апотека за пружање 

прве помоћи и други корисни подаци, као и легенда са значењем нумеричких и других знакова и синбола на 

цртежу.  

       За случај пожара и других изненадних догађаја израђује се План евакуације и спасавања којим се 

утврђује:  

 Објекти у којима могу наступити изненадни догађаји 

 Процена угрожености 

 Начин откривања опасности и дојава 

 Начин извођења евакуације и спасавања 
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 Места на која ће се запослени евакуисати 

 Опрема за евакуацију и спашавање 

 Радници који ће водити евакуацију и спашавање. 

Члан  36. 

       Појам евакуације, у смислу овог Плана, обухвата организован начин напуштања просторије, пре него 

што наступи угрожавање живота и здравља радника, што може изазвати изненадни догађај, чији је наступ и 

штетне последице могуће предвидети. 

       Под спашавањем у смислу овог Плана, подразумева се организовано провођење радњи којим се 

особама затеченим у угроженим просторијама пружа помоћ, када, услед околности насталих изненадним 

догађајем, сами не могу напустити просторије и зграду, а да при том не доведу у опасност свој живот. 

       Евакуација спашавања спроводи се у случајевима изненадних догађаја. 

 

       Изненадни догађаји могу угрозити сигурност радника и других особа у објекту па се мора организовати 

брза и сигурна евакуација у случају њиховог настанка. 

      Најчешћи изненадни догађаји са могућим фаталним последицама су: 

1. Потрес, који може изазвати уништење или оштећење објеката, закрчење путева за евакуацију, 

оштећење постројења, уређаја и инсталација као и повреде радника и других особа у објектима; 

2. Удар грома у случају неисправне громобранске инсталације, с последицама настанка пожара у 

објектима; 

3. Олујни ветрови и град, који могу изазвати оштећење зграда, разбијање прозора, те паника и повреде 

радника и других особа у објекту; 

4. Суша, која може изазвати нестанке или смањење санитарне и технолошке воде, смањење капацитета 

пожарних вода; 

5. Поплаве, које могу изазвати поплављење објекта, прекид енергетских инсталација, загађење питке 

воде која може проузроковати појаву разних епидемија; 

6. Велика висина снега, што може проузроковати рушење делова објеката; 

7. Пожар, који може изазвати широке последице као што су: повреде радника и других особа у објекту, 

блокирање путева за евакуацију, задимљавање просторија, оштећење делова зграда, постројења, 

уређаја и инсталације, паника радника, и др.; 

8. Експлозија, настала од запаљивог плина, која може директно угрозити живот људи и изазвати пожар у 

објектима; 



  

 17/26 

9. Технолошки поремећаји, пропуштање запаљивих течности, плина, опасних твари (хемикалија), 

експлозија или пуцање посуда под притиском и сл., што може изазвати повређивање, тровање 

запослених и ученика, пожар, оштећење објеката, опреме и уређаја и др. 

10.  Остали изненадни догађаји ( диверзија, ратна дејства и сл. ) 

Члан  37. 

       Сваки радник поступа према Плану евакуације и спасавања. 

       Откривање и дојаву пожара и уопште поремећаје на објектима, опреми и инсталацијама, који би могли 

изазвати опасност по живот и здравље особа и имовину врше сви запослени. Дојаву обављају лично или 

телефоном. 

 Исти поступак спроводи се и у случају појаве опасности од било које елементарне непогоде. 

 Начин обавештавања:  - телефон, мобилни телефон,  путем личне везе, аутоматска  телефонска дојава у 

случају нестанка електричне енергије у објекту котларнице. 

 

Члан  38. 

      У случају кад постоји непосредна опасност од пожара или кад избије пожар, сваки запослени  је дужан 

да: 

 уколико не може да одмах отклони опасност или угаси пожар евакуише све присутне из објекта; 

 одмах узбуни све остале запослене и надлежне; 

 одмах затвори сва врата и прозоре како би онемогућио доток кисеоника и ширење пожара; 

 уклони опасност од пожара или приступи гашењу пожара расположивим средствима; 

 искључи електричну енергију ако је то могуће; 

 позове остале запослене да са расположивим средствима приступе отклањању непосредне опасности 

од пожара или гашењу пожара; 

 уколико процени да се опасност не може отклонити или пожар безбедно угасити, позива са најближег 

телефона ватрогасну јединицу или полицију. 

Члан  39. 

      У случају да радник не може да угаси  пожар позива ватрогасну јединицу на телефон 193  и без панике 

саопштава; 

 тачну адресу пожара 

 шта гори 
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 има ли угрожених особа 

       Потребно је сачекати ватрогасце и објаснити им распоред просторија, могућност водоснабдевања, 

могућност искључења електричне енергије на главном разводном орману, а све у цињу што бржег и 

делотворнијег гашења пожара.  

Члан  40. 

 Начин давања узбуне 

1. За давање узбуне на локацији у случају пожара или изенадног догађаја не постоје одговарајућа 

средства за узбуњивање. За случај узбуне морају се хитно одредити особе које ће обићи све 

просторије у објектима  и путем личне везе обавити узбуњивање. 

2. Наредбу за узбуњивање даје директор, особа која га у одсуству замењује и/или радници који се 

затекну у објекту. 

 

Шема дојаве у случају изненадног догађаја: 

 

НАСТАВНИК / УЧЕНИК 

ОЧЕВИДАЦ 

 

 

 

 

 

 

     

РАДНИК ОСПОСОБЉЕН                                                НАСТАВНО                                       ДЕЖУРНИ ПРОФЕСОР                                                                                          

ЗА РУКОВОЂЕЊЕ                                                              ОСОБЉЕ                                             ДЕЖУРНИ УЧЕНИК 

ЕВАКУАЦИЈОМ И СПАШАВАЊЕМ /уколико постоји/ 
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ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

 

 

       МУП Сектор за ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ        тел.         226-948 

Полиција                                                                      тел.         192 

Ватрогасци                                                                   тел.         193 

Хитна помоћ                                                                тел.         194 

 

 

Јавне службе и фирме које се морају обавестити или се по потреби обавештавају у случају изненадних 

догађаја су: 

                                                                                                                                                          Табела 2. 

Ред. 

број 
НАЗИВ СЛУЖБЕ АДРЕСА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

1. 

МУП Сектор за Ванредне 

прилике /сектор за заштиту и 

спасавање/ 

Смедерево, 226-948 

2. МУП  Полицијска управа Смедерево, 192; централа 

3. 
МУП   Ватрогасна    

              јединица 
Смедерево, 193 
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4. Хитна медицинска помоћ Смедерево, 194 

5. 
ЕПС Снабдевање       

Смедeрево 
Смедерево,  

6. ЈП Водовод Смедерево Смедерево,  

7.    

 

Члан  41. 

За време пожара сви присутни или позвани запослени дужни су да извршавају налоге руководиоца 

акције гашења пожара. 

 

Члан  42. 

     Гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси, односно спасавање не 

заврши. Учесници гашења пожара смеју да напусте место пожара тек пошто се руководилац акције гашења 

пожара увери да је пожар угашен. 

Члан  43. 

      Ако постоји опасност од поновног избијања пожара, руководилац акције гашења пожара одређује 

ватрогасну стражу са потребним бројем ватрогасаца, опремом и средствима на месту пожара. 

Члан  44. 

      По повратку са интервенције руководилац акције гашења пожара дужан је да сачини извештај о току и 

резултатима интервенције и достави га директору школе. 

Члан  45. 

      ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА  ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА, као и друге ознаке забране и 

понашања у објекту морају бити истакнути на видљивом месту у објекту. 

 

V  НАЧИН  ОСПОСОБЉАВАЊА  ЗАПОСЛЕНИХ      

     ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

Члан 46. 

       Обука запослених врши се према Програму обуке запослених на пословима заштите од пожара у 

објектима (даље: Програм обуке) који се доноси на основу одредаба ових Правила од стране директора 

објекта. 

       Садржајем Програма обуке обезбеђује се стицање неопходних теоријских и практичних знања:  
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 о мерама заштите од пожара – општим и специфичним за поједине послове и процес рада; 

 о садржини законских решења, прописа донетих на основу закона, техничких норматива и 

других одредаба; 

 о садржини ових Правила, а посебно правима, дужностима и одговорностима запослених у 

спровођењу заштите од пожара, начину руковања апаратима, опремом и срдствима за гашење 

пожара, поступком у случају пожара и другим правилима. 

Члан 47. 

       Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, најкасније у року од једне 

године од дана ступања на рад. На основу одлуке директора објекта, а у складу са Програмом обуке, обавља 

се обука и провера знања свих запослених из области заштите од пожара од стране овлашћеног лица.  

       Провера знања запослених врши се једном у три године.   

 

Члан 48. 

       Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и да се у раду 

придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од пожара, као и да у случају пожара 

приступе гашењу пожара. 

Члан 49. 
       Циљ извођења обуке запослених је стицање неопходних теоријских и практичних знања из области 
заштите од пожара. 
       Обука се изводи путем предавања, консултација, практичних вежби и других видова обуке. 
       Одређени делови или целина обуке запослених може се поверити одговарајућим стручним службама. 

 

Члан 50. 

       По извршеној обуци запослених обавезно се спроводи поступак провере знања и оспособљености 
запослених. 
       Провера знања односно оспособљеност врши се: путем тестова, усменим испитивањем и провером 
практичне обучености. 
 

Члан 51. 

       О провери знања запослених сачињава се записник и води одговарајућа евиденција. Послове 

организовања провере знања, вођење евиденције и остале послове врши референт заштите од пожара 

(уколико га има) или лице задужено од стране директора за обављање послова из области заштите од пожара. 

Члан  52. 

      Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да се накнадно, а најкасније у року од 15 до 30 

дана од извршене провере, подвргне поновној провери знања. 
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      Сматраће се да запослени не испуњава услове за даљи рад на пословима свог радног места, ако и на 

поновној провери знања не покаже задовољавајуће резултате. 

 

Члан  53. 

      Запослени се упознају са мерама заштите од пожара и поступком у случају пожара кроз обавезну 

обуку, упознавањем од стране непосредног руководиоца – директора приликом ступања на рад и распореда 

на друге послове, путем писмених упозорења и знакова опасности и на други погодан начин. 

 

 

 

 

VI  ПОСТУПАК  У  ВЕЗИ  СА  ИЗВОЂЕЊЕМ  РАДОВА  ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА  И  ЛЕМЉЕЊА  НА   ПРИВРЕМЕНИМ  

МЕСТИМА 

Члан 54. 

На основу одредаба Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и 

лемљења (Сл. Гласник СРС, бр. 50/79), привременим местима за извођење радова заваривања, резања и 

лемљења (у даљем тексту заваривање) сматрају се места на којима се заваривање обавља према потреби и у 

време одређено у одобрењу и извођење радова заваривања. 

Члан 55. 

Заваривање на привременим местима може се обављати само по предходно прибављеном одобрењу 

од стране одговорног лица, односно лица које он одреди, а које се издаје на захтев извођача радова 

заваривања. 

      Одобрење за заваривање се издаје у два примерка од којих један примерак остаје код извођача 

радова заваривања, а други примерак задржава лице које је издало одобрење. 

     Одобрење се издаје тек онда када се утврди да су предузете одговарајуће мере заштите од пожара и 

експлозије. 

Члан 56. 

      Одобрење се не сме издати у следећим случајевима: 

 за места која нису припремљена за заваривање, 

 када постоји опасност од избијања експлозије, 
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 када постоји опасност од избијања  пожара или експлозије код недовољно очишћених просторија, 

судова и инсталација у којима се налазе материје које могу да створе експлозивне смеше или су 

опасне због пожара или експлозије, 

 ако би се заваривање вршило на простору у близини ускладиштених запаљивих течности или 

експлозивних материја или расутих других лако запаљивих материја. 

 

Члан 57. 

      За безбедно заваривање непосредно одговарају: 

 референт за заштиту од пожара, односно лице које он одреди, ако се заваривање врши на терену, 

 извођач радова заваривања. 

Наведена лица морају претходно да буду упозната са законским обавезама, одговорностима и мерама 

заштите од пожара које треба предузети при коришћењу опреме  за заваривање и извођење радова 

заваривања. 

 

VII  ТЕХНИЧКА  ОПРЕМА  И  СРЕДСТВА  ЗА  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА 

Члан 58. 

      За обављање послова заштите људи и имовине од пожара, у складу са категоријом угрожености од 

пожара, сходно постојећим прописима као и налогу надлежног органа, Школа мора бити снабдевена 

одговарајућим средствима за гашење пожара. 

 

I. Aпарати за почетно гашење пожара:    S-6, S-9, CO2-5 

 

II. Остала опрема:   

1. Хидрантска мрежа( хидрант са пратећом опремом) 

 

 Распоред постављених ПП апарата у школи                                                                            Табела 3. 

 

Ред. 

број 
МЕСТО  ПОСТАВЉАЊА 

ТИП  

 АПАРАТА 

БРОЈ  

АПАРАТА 
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1. 
Колари – Нова школа-приземље 

Колари-Нова школа-спрат 

S-6,   

S-6,   

4 

1 

2. Колари –Стара школа S-6 1 

3. Колари -Котларница 
CO 2 -5, S-9  

 
1, 3 

4. 
Биновац- ходник 

котларница 

S-6 

S-6 

1 

1 

5. 
Ландол- ходник 

котларница 

S-6, S-9 

S-9 

3,1 

1 

6. 
Луњевац-ходник 

котларница 

S-6 

S-6 

1 

1 

 

 

Распоред хидрантске мреже у школи                                                                                            Табела 4. 

 

Редни бр. ХИДРАНТА МЕСТО ПОСТАВЉЕНОГ ХИДРАНТА 

H-1 КОТЛАРНИЦА 

 

Члан  59. 

       О одржавању ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара стара се референт заштите од пожара 

и сваки запослени задужен овом опремом на свом радном месту. 

Члан  60. 

       Средства за гашење пожара морају се налазити на означеним, видним и приступачним местима, тзв. 

пожарним пунктовима, у просторијама и објектима и ван њих и морају бити у исправном стању. 

       Апарати за почетно гашење пожара морају се контролисати по упутству произвођача, а најмање 

једанпут у току шест месеци. 

       Сервисирање и контролно испитивање апарата за почетно гашење пожара и хидрантске мреже врши 

се од стране овлашћене организације. 
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Члан  61. 

       Врста опреме и средстава за гашење пожара и њихов размештај ближе се утврђују плановима заштите 

од пожара, појединачно за сваки објекат односно просторију. 

 

VIII  НАЧИН  ПРУЖАЊА  ПРВЕ  ПОМОЋИ 

Члан  62. 

       Запослени су дужни да организују пружање прве помоћи за случај повреде или обољења радника или 

другог лица које се налази у објекту. 

       Ради пружања прве помоћи запосленим, у објекту мора постојати приручна апотека, која се налази на 

видном месту. 

        Приручне апотеке садрже потребан санитетски материјал, у складу са стандардима опремљености 

ових апотека. 

 

 

IX     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ   ОДРЕДБЕ 

 

Члан  63. 

       Одредбе ових Правила заштите од пожара урађене су у складу са Законом заштите од пожара. 

Члан  64. 

        Графички делови Плана евакуације и спасавања, Упутства о поступку у случају пожара, Уредба о 

мерама заштите од пожара, при извођењу радова заваривања, резања и лемљења дају се у прилогу и саставни 

су део ових Правила. 

Члан  65. 

       Ова Правила заштите од пожара ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе.  

Члан  66. 

            Један примерак Правила заштите од пожара поставити на огласној табли како би се  запослени 

упознали са његовим одредбама, њиховим правима и обавезама 

везаним за послове заштите од пожара. 
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                                                                                  Председник Школског одбора, 

 

Анита Марковић                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

X  ГРАФИЧКЕ СХЕМЕ И ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 


