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ОШ "Илија Милосављевић Коларац"                                                                                          

                                                                                                      Колари 

 
На основу члана 53. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС бр. 111/09“) и 

Правилa  заштите од пожара ОШ „Илија м Коларац“ у Коларима,  Школски одбор 

доноси: 
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П Р О Г Р А М 
ОБУКЕ  РАДНИКА  ИЗ  ОБЛАСТИ  ЗАШТИТЕ  

ОД  ПОЖАРА 
 
 

 
 

 I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 
Члан 1. 

         Овим Програмом регулише се материја која се односи на обуку радника и 

проверу знања из области заштите од пожара. Програм обухвата и део стручног 

оспособљавања радника, те је дужност свих радника да савладају образовне садржаје 

предвиђене овим Програмом. 

 

Члан 2. 

         Програм за обучавање радника намењен је свим извршиоцима послова и у свим 

процесима рада, као и за раднике који се по било ком основу затекну у објекту на 

извршењу одређених задатака. 

 

Члан 3. 

         Циљ програма је да се изврши обучавање и оспособљавање радника за сигуран и 

безбедан рад на радним местима ради смањења могућности избијања пожара и 

успешног гашења, уколико до истог и поред свих мера дође. 

 

Члан 4. 

         Програм обуке радника из области заштите од пожара састоји се из два дела: 

 

1. ОПШТЕГ ДЕЛА – према посебним прописима; 

2. ПОСЕБНОГ ДЕЛА – који се односи на радно место и специфичне опасности од     

                                          избијања пожара 

 

Члан 5. 
         Обучавање радника из области заштите од пожара врши се једном у три 

године, а изузетно: 

 

 Одмах по пријему у радни однос, без обзира да ли радник заснива радни 

однос на неодређено или одређено време; 
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 Када се радник привремено или трајно размешта одлуком надлежног органа 

са једних на друге послове; 

 Када се на пословима врши промена техничко-технолошких услова и 

организације рада, и 

 У случају доношења нових законских прописа. 

 

 

Члан 6. 

         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 оспособљености. 

 

 

Члан 7. 

         Радник који не покаже задовољавајући резултат подвргава се поново обучавању и 

провери знања после 30 дана. 

         Ако и тад не задовољи, не може бити распоређен на одређене послове. 

 

 

Члан 8. 

         Радник који одбије да учествује у обучавању и провери знања чини тежу повреду 

радних обавеза и не може се распоредити на радно место. 

 

 

Члан 9. 

         О извршеној обуци и провери знања води се следећа евиденција: 

 

 Књига евиденције о обучености и провери знања радника, 

 Тест на коме је извршена провера знања, 

 Евидентни лист. 
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 II  ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 
Члан 10. 

         Посебни део Програма регулише специфичне изворе опасности од пожара на 

радном месту и примену мера заштите у складу са технологијом и организацијом рада. 

 

1. Нормативно уређење заштите од пожара: 

 Правилник о заштити од пожара 

 План заштите од пожара 

 

2.  Организовање послова заштите од пожара: 

 Ватрогасне јединице, 

 Службе заштите од пожара, 

 Референт за заштиту од пожара и радници задужени за организовање и 

спровођење превентивних мера заштите од пожара. 

 

3. Превентивне мере заштите од пожара: 

 

 Уређаји, опрема и средства за гашење пожара, 

 Уређаји и инсталација за откривање, дојаву и гашење пожара, 

 Електричне, вентилационе, топлотне и др. инсталације, 

 Смештај запаљивог материјала, 

 Смештај експлозивних материја, 

 Смештај запаљивих течности и гасова, и 

 Ватрогасне страже.  

 

4. Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара: 

 

 Обавезе Школског одбора и директора Школе, 

 Обавезе референта заштите од пожара 

 

5. Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара: 

 

  Дисциплинска и материјална одговорност, 

  Прекршајна и кривична одговорност одговорних лица. 
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 III  ОСНОВИ  ГОРЕЊА 

 

 
1. Горење чврстих материја; 

2. Горење течних материја; 

3. Горење запаљивих гасова и пара; 

4. Експлозије. 

 

 

 

 

 IV  УЗРОЦИ  НАСТАЈАЊА ПОЖАРА 

 

 
1. Пожар и начин преношења топлоте: 

 

 Провођењем (кондукцијом), 

 Додиром (конвекцијом) и 

 Зрачењем (радијацијом). 

 

 

2. Основни узроци настајања пожара: 

 

 Директан додир са пламеном или ужареним материјалом, 

 Електрична струја, 

 Заваривање, резање и лемљење, 

 Статички електрицитет, 

 Атмосферски електрицитет, 

 Самозагревање и самозапаљење, 

 Топлотно деловање Сунца, 

 Механичка енергија и паљевина, 

 Незнање и непажња 
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 V  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА 

 
 

1. Методе гашења пожара 
 

2. Средства за гашење пожара 

 Вода као средство за гашење пожара, 

 Пена као средство за гашење пожара, 

 Прах као средство за гашење пожара, 

 Угљен диоксид /CO2/ као средство за гашење пожара, 

 Халони као средство за гашење пожара и 

 Приручна средства за гашење пожара. 

 

3. Мере заштите при гашењу пожара 

 

4. Противпожарна опрема: 

 

 Ручни и превозни противпожарни апарати за почетно гашење пожара 

/подела, намена, активирање и руковање/, 

 Постављање, чување и контрола апарата за почетно гашење пожара, 

 Хидрантска мрежа /хидранти са пратећом опремом/ 
 

 

 

 VI  САВРЕМЕНИ  ТЕХНИЧКИ  СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ, 

        ДОЈАВУ  И  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА 

 

 
1. Откривање и дојава пожара: 

 

 Аутоматски јављачи пожара /јонизациони, термички и оптички/ 

 Ручни јављачи пожара, 

 Преносни путеви и сигналне централе. 

 

2. Савремена опрема и методе гашења пожара: 

 

 Избор типа стабилних инсталација за гашење пожара, 

 Стабилне инсталације за гашење пожара водом, пеном, прахом, угљен 

диоксидом и халоном. 
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 VII  ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 
      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, 

 

II. Остала опрема:   

1. Хидрантска мрежа (хидранти са пратећом опремом) 

 

2. Централа за видео надзор 

 

 
ПОСЕБНЕ  ПРЕВЕНТИВНЕ  МЕРЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ОД  ПОЖАРА 

 

 

1.  Учионице опште намене  

 
У згради матичне школе постоји 6 учионица опште намене, распоређених на 

левом и десном крилу зграде, у приземљу и на спрату, а у издвојеним одељењима још 7 

учионица, распоређених у приземљима зграда. 

Учионице су опремљене ђачким инвентаром (клупе и столице). 

Загревање  просторија се врши радијаторима. 

Отпаци се морају бацати у корпу за отпатке. 

За спречавање евентуалног пожара, у ходницима испред учионица налазе се 

апарати за почетно гашење пожара.  

 

 

2.  Специјализоване учионице   
 

Постоји 1 специјализована учионица-кабинет за извођење наставе из 

информатике . У саставу објекта налази се још  учионица за рад са децом ометеном у 

развоју. 

Специјализоване учионице су опремљене рачунарима, инвентаром и 

одговарајућим училима за извођење теоријске и практичне наставе. 

 

Електрична инсталација и рачунарска мрежа морају бити исправне. 

Загревање  просторија се врши радијаторима. 
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У овим просторијама  предузимају се следеће мере заштите од пожара: 

 

 забрањена је употреба електричних грејалица и решоа, изузев оних специјалне 

намене којима рукују предметни професори; 

 

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

за почетно гашење пожара.  

 

 

3.  Наставничка зборница 
 

Ова просторија је смештена у приземљу објекта.  

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.  

 

 

4.  Канцеларије 
 

У згради Школе постоји 3 канцеларије, и то : директора, секретара и педагога. 

У овим просторијама предузимају се следеће заштитне мере од пожара: 

 

 забрањено је држање лако запаљивих течности; 

 забрањена је употреба решоа и електричних грејалица, изузев по одобрењу 

директора Школе; 

 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.  Библиотека 
 

Ова просторија налази се у одвојеној згради Старе школе, у приземљу. 

Истовремено, поред радног дела поседује и складиште књига које су смештене у 

ормарима. 

Електричне инсталације морају бити исправне. 

Загревање  просторија се врши радијаторима. 

За спречавање евентуалног пожара у овој просторији, користе се апарат за 

почетно гашење пожара који се налази у самој библиотеци.  
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6.  Котларница 
 

Котларница је одвојени објекат се налази у школском  дворишту. 

У котларници се налази 1 котао. У овом делу објекта је смештен 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; 

 сви путеви, пролази, улаз и излази морају бити слободни.  

 

За спречавање евентуалног пожара у котларници се морају стално налазити 

противпожарни апарати за почетно гашење пожара  

 

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

 у самој котларници један S-6 апарат за почетногашење пожара; 

 испред котларнице се налази хидрант са пратећом опремом 

 лимена посуда са поклопцем за бацање масних крпа и отпада 

 

 

 

7.  Складиште огрева 
 

Складиште огрева налази се у саставу објекта котларнице. 

У складишту огрева 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;, 

 свакодневно се врши обилазак просторија и врши проветравање просторије; 

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

 

За спречавање евентуалног пожара у овом делу објекта се  налазити 1 апарат за 

почетно гашење пожара S-6 и хидрант са пратећом опремом испред котларнице 
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8.  Остале просторије 
 

У свим осталим просторијама које чине: портирница, просторија за оставу 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 
 

Електро-разводни ормар налазе се у ходницима зграда.  

Главни разводни ормар налази се у приземљу матичне школе, где је смештен и 

електроразводни орман за спољну расвету објекта. Разводни ормар Старе школе се 

налази на спољном зиду, поред улаза у објекат. У издвојеним одељењима електро-

разводни ормари се налазе у ходницима објеката. 

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. 

 
 

10.   Кухиња са трпезаријом 
 

Ђачка кухиња се налази у објекту Старе школе. Састоји се од:  

 трпезарије; 

 кухиње; 

 оставе 

У ђачкој кухињи се предузимају следеће мере заштите од пожара: 

 

 забрањен је улазак неовлашћеним лицима; 

 електричне инсталације се морају држати у исправном стању; 

 пећи се морају држати у исправном стању 

 забрањена је употреба отвореног пламена; 

 редовно уклањати сав отпадни материјал.  



Програм обуке радника из области заштите од пожара 

 12 /14 

 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. 

 

 

11.   Двориште Школе и простор око зграде 
 

Двориште Школе мора бити стално чисто, приступачно и увек проходно. 

Забрањено је паркирање возила у дворишту. 

Ако се у дворишту 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 који су смештени у 

непосредној близини Школе. 

Надзор над одржавањем дворишта Школе и простора око зграде Школе врше 

секретар Школе који је овлашћен да захтева од свих запослених лица да се 

придржавају прописа о реду у дворишту и уклањању материјала стављеног у двориште 

и око зграде противно одредбама  Правила заштите од пожара. 

 

 

VIII  ПРАКТИЧАН  РАД 
 

1. Употреба ватрогасних апарата за почетно гашење пожара S-6;S-9; 

 

2. Употреба хидрантске мреже; 

 

3. Употреба приручних средстава; 

 

4. Поступак са употребљеним апаратима за почетно гашење пожара; 

 

5. Пружање прве помоћи лицима у случају пожара; 

 

 

 

 

 

 

 



Програм обуке радника из области заштите од пожара 

 13 /14 

 

 

 

 

 

НАЗИВ ТЕМЕ ТЕЗЕ 
ОБУЦИ 

 ПОДЛЕЖУ 

ВРЕМЕ 

ИЗЛАГАЊА 

О П Ш Т А    О Б У К А 

1. ОБАВЕЗЕ    

    ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  

    ОРГАНА У ОБЛАСТИ  

    ЗАШТИТЕ ОД  

    ПОЖАРА    

     

1. Нормативно уређивање  

    заштите од пожара. 

2. Организовање послова 

    заштите од пожара. 

3. Превентивне мере 

    заштите од пожара. 

4. Обавезе у спровођењу  

    мера заштите од пожара. 

5. Одговорност за неспрово- 

    ђење мера заштите од  

    пожара. 

Сви  

запослени 
20 минута 

2.  ОСНОВИ ГОРЕЊА 

1. Горење чврстих материја. 

2. Горење течних материја. 

3. Горење запаљивих гасова и 

    пара.  

4. Експлозије. 

Сви  

запослени 
10 минута 

3. УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА 

    ПОЖАРА 

1. Пожари и начин преноса  

    топлоте. 

2. Основни узроци настајања  

    пожара. 

Сви  

запослени 
20 минута 

4. ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

1. Методе гашења пожара. 

2. Средства за гашење. 

3. Мере заштите при гашењу 

    пожара. 

4. Противпожарна опрема. 

Сви  

запослени 
20 минута 

5. САВРЕМЕНИ  
    ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ 

    ЗА ОТКРИВАЊЕ,  

    ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ 

    ПОЖАРА  

1. Откривање и дојава пожара. 

2. Савремена опрема и методе 

    гашења пожара. 

Сви  

запослени 
20 минута 

 

 

П Р А К Т И Ч Н А   О Б У К А 

 

1. Употреба ватрогасних  

    апарата за почетно гашење  

    пожара. 

2. Употреба хидрантске мреже 

3. Употреба приручних  

Сви  

запослени 
15 минута 
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   средстава за гашење пожара 

   (песак, земља, мокра ћебад) 

 

 

 

 

П О С Е Б Н А   О Б У К А 

1. ОПАСНОСТИ И 

    МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 

    ПОЖАРА И 

    ЕКСПЛОЗИЈЕ 

1. Електричне, вентилационе, 

    топлотне и др. инсталације 

    и уређаји.  

2. Котларнице (на чврсто,  

    течно и плинско гориво) 

3. Смештај и коришћење 

    запаљивог материјала и  

    запаљивих течности и  

    гасова. 

1. Радници на одржа- 

вању ел. инсталација 

     и уређаја /домар/ 

2. Радници у котларници 

 

2.  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ  

     ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

     ЗАВАРИВАЊА, 

     РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА 

 1. Радници на одржа- 

вању ел. инсталација 

     и уређаја /домар/ 

2. Радници у котларници 

 

 

 

Програм обуке је обавезан за све раднике. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                               Председник Школског oдбора  

 

                                                                                                             _____________________________ 

                                                                                                                        

 


