ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 594/7 - 1х594/7-1хххххх
Дана, 30. 04. 2014. Године

Београд

На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, у
даљем тексту: Закон) и члана 19. Статута Високе железничке школе струковних студија (у
даљем тексту: ВЖШСС), Савет Школе, на седници одржаној дана 30. 04. 2014. године,
доноси

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилима заштите од пожара ВЖШСС утврђује мере заштите од пожара, организацију
заштите од пожара, права и обавезе пословодног органа и осталих запослених у вези са
спровођењем заштите од пожара, као и остале мере у случају пожара у ВЖШСС.
Одредбе ових правила сходно се примењују и на заштиту од експлозија.
Члан 2.
Заштита од пожара остварује се:
1) организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење заштите од
пожара;
2) обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара;
3) предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и
животне средине приликом избијања пожара;
4) надзором над применом мера заштите од пожара.
Појмови
Члан 3.
Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и здравље људи,
материјална добра и животна средина.
Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање,
организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара у ВЖШСС, за
спречавање избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и
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имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и пружање
помоћи код отклањања последица узрокованих пожаром.
Циљеви Правила
Члан 3.
Основни циљеви прописаних мера заштите од пожара су:
- заштита живота људи, телесног интегритета, материјалних добара и животне средине;
- превенција заштите од пожара која се обезбеђује 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;
- да се заштита од пожара организује и спроводи непрекидно на свим местима, у свим
објектима и просторијама који су изложени опасности од пожара – одговорни су сви
запослени;
- јачање свести о значају заштите од пожара кроз усавршавање у процесу рада;
- одговорна лица и сви запослени у ВЖШСС су одговорни за спровођење мера заштите од
пожара.
Субјекти заштите од пожара
Члан 4.
Субјекти заштите од пожара су ВЖШСС и сви запослени у њој и студенти.
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 и студенти 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.
Обавезе из ових Правила односе се на запослене, студенте и на сва друга лица која се налазе
или задржавају у ВЖШСС по било ком основу.
2. ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 3.
Правила заштите од пожара у складу са Законом о заштити од пожара, а у циљу унапређења
заштите од пожара унутар објекта ВЖШСС обухватају:
1. организацију 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. заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица
оспособљених за обављање послова заштите од пожара;
3. доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара;
4. начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.
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Општи подаци о локацији и објектима у којима се Школа налази
Члан 4.
ВЖШСС се налази у улици Здравка Челара број 14, у близини хале Пионир. Смештена је у
грађевинском објекту који се налазе на катастарској парцели број 617/218 површине 2h, 5 a,
95 m2, омеђеној улицама: Здравка Челара, Чарли Чаплина и Прерадовићеве. У дворишту се
налазе и објекти Дома ученика средње школе са Рестораном за исхрану ученика,
фискултурном салом, отвореним спортским теренима и Фитнес центар са затвореним
базеном. У непосредној близини, на истој парцели, у истој улици са бројем 14а, налази се
зграда Набавне службе Железница Србије. На западној страни је зграда спортско-пословног
центра, а ка Прерадоивићевој улици бензинска станица Art рetrol.

,

Објекат је изграђен из 2 дела (крила) и повезани су међусобно ходником. Састоји се од
сутерена, приземља I и II спрата.
Зграду, укупне површине око 5.000 m2, користи, поред ВЖШСС и Железничка техничка
школа (даље у тексту ЖТШ). Обе школе користе заједничке улазе. Као и дворишни објекат
простор.
Укупна површина којa припада ВЖШСС износи 2455,73 m2.
Улаз у ВЖШСС је из улице Здравка Челара, у зграду се улази кроз двориште, стазом
поплочаном бетонским плочама. Асфалтираном саобраћајницом кроз двориште прилази се
поплочаном дворишном објекту и спортским теренима. Школско двориште је ограђено
зиданом оградом и жичаном мрежом.
Удаљеност од Ватрогасне јединице, која се налази у улици Мије Ковачевића, је мања од
1 km, па се рачуна да је време доласка екипе за гашење пожара око 4 минута од момента
позива.
Са главног улаза у зграду, у приземљу, из ходника лево иде се ка просторијама наставника и
служби ЖТШ, а ходником право, ка крилу Б иде се ка просторијама наставника и служби
ВЖШСС.
Са десне стране од главног улаза, налази се простор намењен дежурнима и портиру.
ВЖШСС је заједно са Средњом Школом обезбедила непрекидно дежурство обезбеђења које
је смештено на улазу у Средњу школу, а такође је и ангажовано лице задужено за непосредно
организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара и лице за безбедност и
здравље на раду.
Улаз у зграду за студенте и ђаке врши се из дворишта у ходник дужине 25 m. На супротној
страни од улаза налази се шалтер службе за студентске послове. Крило А, већи део сутерена,
приземље, I спрат, као и II спрат крила Б користи Железничка техничка школа. Састоји из
учионица, наставних кабинета магацина и просторија за запослене.
У сутерену Б крила од просторија ВЖШСС налази се лабораторија за електрична мерења,
архива и просторија за домара.
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У приземљу Б крила су просторије које користи ВЖШСС: укупно 12 кабинета за наставнике,
зборница, просторије за директора, секретара, админисративне раднике, фотокопирница,
сала за састанке, лабораторија за физику и основе електротехнике, чајна кухиња, студентски
реферат са скриптарницом, интернет сала, рачуноводство.
На првом спрату се налази 6 учионица ВЖШСС, 2 кабинета за информатику, библиотека са
читаоницом.
На први спрат долази се преко двокраког степеништа са одмориштем од 26 степеница
широког 4,40 m. Десно се иде ка учионицама Железничке техничке школе, а лево ка
учионицама ВЖШСС.
На други спрат долази се двокраким степеништем са одмориштем, а из ходника је прилаз ка
оба крила зграде. Све просторије, сем амфитеатра и још једне мање просторије, користи
ЖТШ (учионице и кабинети за наставу).
Постоје и степеништа од сутерена до првог спрата у оба крила зграде за комуникацију
између учионица и просторија наставника. У крилу А налази на западној страни зграде а у
крилу Б на источној страни зграде. Степеништа су ширине 1,30 m, висине 3,00 m са 20
степеника и одмориштем на средини.
Степениште које води на кровну површину са другог спрата, ширине је 1,00 m и састоји се од
22 степеника и одмориштем на средини.
Грејање је даљинско, градско. Уграђене су електричне, громобранске, водоводне и
канализационе инсталације. Главни орман електричне инсталације са мерним групама,
прекидачима и осигурачима налази се у ходнику, са десне стране поред портирнице у
металним орманима. У сваком крилу зграде на приземљу, првом и другом спрату налазе се
по два помоћна разводна ормана са електричним склопкама и осигурачима за тај део
просторија.
Зграда има хидрантску мрежу са по једном вертикалом по крилу и укупно 8 хидрантских
места са вентилима и цревима за гашење пожара.
Процес рада
Члан 5.
Основна делатност ВЖШСС је образовна, високо струковно, из области железничког, јавног
градског и индустијског саобраћаја, заштите животне средине у саобраћају и комерцијално
пословање. Школовање се спроводи на нивоу основних и специјалистичких студија на седам
студијских прграма: железничкои саобраћај, железничко машинство, електротехника у
саобраћају, железничко грађевинарство, комерцијално пословање железнице, јавни градски и
индустријки саобраћај и инжењерство заштите животне средине у саобраћају.
При обављању процеса рада користи се:
- канцеларијска опрема: канцеларијски намештај (радни и конференцијски столови,
витрине, ормани, полице и рафови и сл.), рачунарска опрема (компјутери фиксни и
преносиви, штампачи, скенери...), факс, телефони (фиксни, мобилни), копир апарати;
- ручни алати на електрични погон (ручни циркулар, убодна тестера, бушилица, електрични
апарат за заваривање, брусилица и сл.) ручни алати (кључеви, одвијачи, клешта, чекић
итд.);
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- електрични мерни инструменти и припадајућа опрема;
- средства за одржавање хигијене;
Од запаљивих материја у објекту се налазе:
- папир,
- дрво и плоче од дрвета (панел-плоче, шпер-плоче, иверица, медиапан, паркет, лесонит, и
сл.),
- текстил, скај, еко кожа, мебл и материјали од пластичних маса.
У објекту постоји могућност настанка пожара класе А и пожари на електричним
инсталацијама.
У циљу утврђивања одговарајуће организације и предузимања мера потребних за успешно
функционисање и спровођење заштите од пожара, Управа за ванредне ситуације
Министарства унутрашњих послова, врши категоризацију објеката, делатности и земљишта
према угрожености од пожара у зависности од технолошког процеса који се у њима одвија;
врсте и количине материјала који се производи, прерађује или складишти; врсте материјала
употребљеног за изградњу објекта; значаја и величине објекта и врсте биљног прекривача.
Инспекцијским надзором није извршена категоризација објекта, на основу члана 23. Закона о
заштити од пожара (Сл. Гласник бр. 111/2009), а у складу са Уредбом о разврставању
објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара ("Службени гласник
РС", бр. 76/2010), тако да није утврђено у коју категорију угрожености од пожара, објекат
спада.
На основу максимално допуштеног времена евакуације и броја људи који се могу наћи у
објектима у моменту избијања пожара, одређене су ширине коридора евакуације, број
степеништа, пролаза и врата. Знаци обележавања евакуационих путева означени су зеленом
бојом у складу са стандардима (SRPS ISO 3864,6309,11428,7239).
У ходницима, на степеништима, учионицама и лабораторијама постављене су паник лампе .

3. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 6.
У згради ВЖШСС, као и на простору око ње, примењују се следеће мере заштите од пожара:
1) објекти су снабдевени хидрантима, апаратима и другом прописаном опремом и уређајима
за гашење пожара, у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за
заштиту од пожара;
2) електричне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и
уређаји у објектима су изведени, односно постављени тако да не представљају опасност од
избијања пожара;
3) опрема, инсталације и уређаји из тач. 1) и 2) овог става редовно се контролишу и
одржавају у исправном стању ради правилне употребе, односно функционисања.
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За организовање спровођења превентивних мера заштите од пожара одређује се лице за
организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара.
Члан 7.
Правила заштите од пожара у ВЖШСС доноси Савет Школе.
Правила из става 1. овог члана израђују: лице за организовање и спровођење превентивних
мера заштите од пожара у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду, Комисијом за
заштиту од пожара и секретаром ВЖШСС.
Пројектовање и изградња објеката, уређаја и инсталација
Члан 8.
Техничка документација за пројектовање, изградњу, адаптацију и реконструкцију објеката,
уређаја и инсталација ВЖШСС мора да садржи услове заштите од пожара.
Пројектовање, изградња, адаптација, реконструкција, коришћење (употреба, руковање),
инсталацијама грејања, електричних, громобранских, вентилационих, гасних и других
уређаја и инсталација мора се вршити у складу са техничким прописима и упутствима
произвођача.
Запослени код других правних лица који обављају одређене послове и радове у просторијама
ВЖШСС дужни су да спроводе мере заштите од пожара у складу са овим Правилима и
прописима о заштити од пожара, а извођач радова дужан је да претходно писмено именује
непосредно одговорно лице (из својих редова) за спровођење тих мера док трају ти послови.
Директор је дужан пре почетка послова и радова да:
- упозна извођача послова и радова са обавезама из става 1. до 3. овог члана;
- писмено обавести лице које ради на организовању и спровођењу превентивних мера
заштите од пожара о пословима и радовима из става 1. до 3. овог члана.
Члан 9.
У просторијама објеката ВЖШСС не смеју се употребљавати решои, грејалице, електрични
радијатори и други слични термо-електрични апарати и грејна тела, изузев у посебно
опремљеним просторијама за ту намену и уз претходно прибављену сагласност руководиоца
из члана 11. став 2. ових правила.
Обавезно је искључивање термо-електричних апарата, и других уређаја после употребе.
Рад са запаљивим материјама и вршење других 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 10.
Прилазни путеви, улази, излази, пролази и степеништа у објектима морају бити увек
слободни за несметан пролаз.
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За обележавање излаза у случају опасности и прве помоћи користе се ознаке прописане
Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ("Сл. гласник РС", бр.
95/2010).
Члан 11.
Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара, као и уређаји и инсталације за
аутоматску дојаву и сигнализацију и за гашење пожара, могу да се користе само ако
одговарају важећим стандардима, односно уколико су снабдевени одговарајућим атестом и
морају да се одржавају у исправном стању и о томе води уредна евиденција.
Уређаји, опрема и средства за гашење пожара постављају се у објектима ВЖШСС на
приступачна, видљива и прописно обележена места и могу да се користе само за потребе
гашења пожара, спасавања и увежбавања.
Права, дужности и одговорности запослених и органа управљања у ВЖШСС
Члан 12.
Савет Школе се стара о спровођењу и унапређивању заштите од пожара, и у том циљу:
-

доноси Правила заштите од пожара
анализира стање заштите од пожара, утврђује мере и задатке које треба предузети ради
унапређења заштите од пожара,
разматра извештаје надлежних инспекција из области заштите од пожара, и
доноси и друге одлуке и закључке у циљу спровођења мера заштите од пожара
Члан 13.

Директор Школе руководи заштитом од пожара и одговорно је лице за организовање и
спровођење мера заштите од пожара у ВЖШСС има задатак да:
-

-

доноси програм основне обуке у области заштите од пожара,
стара се о обезбеђењу средстава, утврђује потребна средства и одобрава њихово
коришћење и одржавање,
наређује евакуацију студената и запослених у случају непосредне опасности од избијања
пожара или других опасности,
врши контролу спровођења мера заштите у целини,
извештава Савет школе о налазима инспектора заштите од пожара и предузима мере за
извршавање налога и отклањање утврђених недостатака,
обезбеди спровођење наложених мера од стране лица за организовање и спровођење
превентивних мера за заштиту од пожара,
упозна извођаче радова приликом изградње, реконструкција и контроле објекта са
њиховим обавезама из области заштите од пожара и о радовима писмено обавести лице
за организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара,
обезбеди да се запаљиви материјали, који нису у функцији рада, не задржавају и не
смештају у подрумским просторијама, ходницима и пролазима.
Члан 13.

Дужности секретара Школе су следеће:
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-

-

учествује у изради Правила заштите од пожара и Програма обуке запослених из заштите
од пожара,
прати прописе о заштити од пожара и у сарадњи са лицем за непосредно организовање и
спровођење превентивних мера заштите од пожара указује на обавезе које из њих
проистичу,
предлаже поједине мере и решења у вези са организацијом заштите од пожара у
ВЖШСС,
упозна све запослене са њиховим дужностима из ових Правила,
врши и друге послове из области заштите од пожара који су му по важећим прописима и
општим актима стављени у надлежност.
Члан 14.

Лице стручно оспособљено за организовање и спровођење превентивних мера заштите од
пожара има следеће дужности:
- спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и
овим правилима;
- редовно контролише функционисање уређаја за аутоматску дојаву и аутоматско гашење
пожара и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање
нежељених последица и довођење уређаја у исправно стање;
- 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;
- учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од пожара и,
после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у
задатак;
- непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у
случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји
непосредна опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже директору
хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада;
- учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у практичној
провери њихових знања из области заштите од пожара;
- редовно извештава директора о свим појавама, променама и проблемима из области
заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;
- 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;
- предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом
адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;
- води прописане евиденције
- Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара за свој рад, као и вршење
дужности из става 1. овог члана одговорно је директору Школе.
Члан 15.
Лице запослено на пословима заштите од пожара и/или пословима обезбеђења објекта:
- за време дежурства обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, а
посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим недостацима
одмах извештава непосредног руководиоца и истовремено предузима све потребне мере
ради спречавања настајања нежељених последица;
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- контролише исправност и размештај противпожарне опреме, о уоченим недостацима
благовремено извештава непосредног руководиоца и предузима потребне мере ради пуне
приправности и спречавања нежељених последица;
- упозорава запослене у објектима на потребу придржавања предвиђених мера заштите од
пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред упозорења, одмах извештава
непосредног руководиоца;
- познаје и стално проучава мере заштите од пожара релевантне за објекат у коме обавља
дежурство и извршава друге своје дужности утврђене Законом, другим прописима и овим
правилима;
- редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара и у том циљу
похађа све организоване курсеве, семинаре, вежбе и друге облике усавршавања, као и
самостално употпуњава своје знање и по налозима непосредног руководиоца;
- у моменту преузимања дужности (дежурства) увек мора да буде психофизички способно за
обављање послова;
- чува, уредно одржава и наменски употребљава личну и заједничку опрему којом је задужен,
дужности обавља у уредној радној одећи, коректно се опходи према запосленима у објекту
и према странкама;
- благовремено предузима потребне мере заштите објекта у коме дежура, људства и имовине
од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;
- о свим уоченим појавама, променама и проблемима у објекту, а који могу угрозити
безбедност објекта, имовине и људства без одлагања обавештава директора Школе.
Члан 16.
Наставници су одговорни и дужни да:
-

-

у случају непосредне опасности од избијања пожара и других опасности, нареде и и
спроведу евакуацију студената у току наставе из учионице, лабораторије, односно зграде
ВЖШСС у складу са Планом евакуације и Упутствима за поступање у случају пожара;
удаље студенте и друга лица која се придржавају прописаних мера заштите од пожара из
лабораторије и друге просторије у којој се обавља рад;
упознају студенте са правилним руковањем опремом, електричним и другим уређајима
на којима се обавља рад са студентима.
Члан 17.

Сви запослени су одговорни за спровођење мера заштите од пожара и дужни су да:
-

-

поступају у складу са овим Правилима и непрекидно спроводе мере заштите од пожара у
ВЖШСС;
поштују забрану уношења и употребе запаљивих течности, гасова и експлозивних
материјала у просторије ВЖШСС ;
да у току рада и по завршетку радног времена прате и контролишу функционалност и
исправност опреме, уређаја и инсталација у непосредној и широј радној околини и да
сваку неисправност и квар пријаве надлежном органу;
одмах пријавити сваку употребу и пражњење апарата за гашење пожара лицу задуженом
на пословима заштите од пожара;
поштују забрану коришћења грејних тела у просторијама ВЖШСС, осим у кухињи;
учествују у гашењу пожара, евакуацији студената и запослених, пружају прву
медицинску помоћ;
уколико се пожар не може угасити обавештава ватрогасце (193), односно полицију (192),
а затим директора Школе;
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-

присуствује основној обуци и практичној провери знања из области заштите од пожара.
Члан 18.

Ради ефикаснијег остваривања циљева и задатака заштите људи и имовине од пожара,
образује се Комисија за заштиту од пожара.
Комисија за заштиту од пожара има председника, заменика и 3 члана.
Комисија за заштиту од пожара:
1) прати стање организованости, остваривања и спровођења мера заштите од пожара,
покреће и усмерава мере и активности и утврђује предлоге за унапређење заштите од
пожара;
2) разматра налазе и решења надлежних органа, предлаже мере и активности да се уочени
недостаци благовремено отклоне;
3) информише директора Школе и Савет Школе о актуелним питањима из области заштите
од пожара, подноси периодичне извештаје о стању заштите од пожара и предлаже
предузимање потребних мера за спровођење и унапређење заштите од пожара.
4. ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 19.
У случају избијања пожара у објектима ВЖШСС, ради безбедне евакуације људи и имовине
и спречавања ширења пожара, поступа се по Плану евакуације и упутствима за поступање у
случају пожара.
План евакуације доноси директор Школе.
План евакуације истиче се на видљивим местима, у приземљу и на спратовима, и то по један
у сваком ходнику и у близини свих излазних врата.
Члан 20.
План евакуације састоји се од текстуалног и графичког дела.
План евакуације састоји се и од графичког дела (цртежа) са следећим основном садржином:





распоред просторија;
правци кретања угрожених у случају евакуације означени стрелицама у боји;
нумерација просторија, степеништа и евакуационих излаза;
место и распоред мобилне ватрогасне опреме, зидних хидраната, разводних
електроормана и други корисни подаци;
 места (назначена и приступачна) на којима се налазе кључеви од оних излазних
врата која су уобичајено закључана и
 легенда са значењем нумеричких и других знакова и симбола на цртежу.
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Члан 21.
У случају избијања пожара евакуацију људи и имовине и спречавање ширења пожара
организује и с тим у вези, предузимање потребних мера обезбеђује директор Школе, а у
случају његове одсутности секретар Школе или задужени наставник.
План евакуације, поред лица из става 1. овог члана, спроводе наставници који су се затекли у
објекту у моменту избијања пожара.
Члан 22.
Запослени који примети пожар дужан је да га угаси, а ако то не може да учини без опасности
по себе или другога, дужан је да о пожару одмах обавести директора Школе, секретарa
Школе, као и територијалну ватрогасну јединицу.
Члан 23.
О насталом пожару обавештава се најближа подручна полицијска управа, односно
полицијска станица Министарства унутрашњих послова.
Члан 24.
Евакуацијом људи и имовине и спречавањем ширења пожара руководи директор Школе, а у
случају његове одсутности секретар Школе, лице задужено за безбедност и заштиту здравља,
или лице задужено за заштиту од пожара, док руковођење акцијом гашења пожара и
спасавање људи и имовине не преузме руководилац територијалне ватрогасне јединице.
Руководилац акције из става 1. овог члана (даље: Руководилац акције) одлучује о начину
објављивања евакуације, руководећи се превасходно потребом да се објављивањем не
изазове паника и да евакуација буде успешно спроведена.
Евакуација се врши најбезбеднијим и по правилу, прописно обележеним путевима за излазак
из објекта захваћеног пожаром.
Члан 25.
У случају избијања пожара у објектима ВЖШСС без одлагања се предузимају мере за
гашење пожара. Запослени и студенти у ВЖШСС дужни су да учествују у гашењу пожара,
спасавању људи и угрожене имовине.
Члан 26.
По сазнању о насталом пожару предузимају се следеће мере:
1) Руководилац акције даје знак за узбуну ради гашења пожара, и то звучним сигналом
(звоном);
2) запослени који се у време узбуне налазе у објекту дужни су да одмах дођу на место
пожара;
3) по доласку на место пожара Руководилац акције процењује ситуацију и одлучује о начину
спасавања људи и имовине и спречавању ширења пожара, а нарочито о евакуацији, врсти
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опреме и средстава која ће употребити и начину гашења пожара, мерама безбедности при
евакуацији и гашењу пожара, употреби заштитне опреме, начину снабдевања водом и о
другим питањима од значаја за евакуацију и спречавање ширења пожара.
Члан 27.
За време пожара сви присутни или позвани запослени и студенти дужни су да извршавају
налоге Руководиоца акције.
Члан 28.
После настанка пожара и давања знака за узбуну забрањена је употреба фиксних телефона
ВЖШСС, изузев за неодложне разговоре који су у вези са насталим пожаром.
Члан 29.
Гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси, односно
спасавање не заврши.
Запослени и студенти који учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине
напуштају место пожара тек пошто се Руководилац акције увери да је пожар угашен и
спасавање успешно завршено.
По завршеној евакуацијии и интервенцији на спречавању ширења пожара Руководилац
акције дужан је да сачини извештај о току и резултатима евакуације и интервенције и
достави га Савету Школе и директору Школе. Извештај о пожару доставља се Управи за
ванредне ситуације у Београду.
5. НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 30.
Оспособљавање запослених за спровођење заштите од пожара врши се кроз основну обуку и
практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара, коју Школа организује
у складу са одредбама чл. 53. и 54. Закона.
Члан 31.
Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара доноси директор Школе.
Садржајем програма основне обуке запослених из области заштите од пожара обезбеђује се
стицање основних теоретских и практичних знања о:







нормативном уређењу заштите од пожара,
пожарима,
превентивној заштити од пожара,
средствима за гашење пожара,
ватрогасним справама и опреми,
тактици гашења пожара,
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садржини ових правила, а посебно поступању запослених у случају избијања пожара
у објектима ВЖШСС, односно евакуацији и спречавању ширења пожара.
Члан 32.

Практична провера знања запослених из области заштите од пожара врши се провером
практичне обучености.
О провери знања запослених сачињава се записник и води одговарајућа евиденција.
Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да се накнадно, а најкасније у року од
15 до 30 дана од дана извршене провере, подвргне поновној провери знања.
Члан 33.
Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим правилима и
обавештен да је у року од једне године од дана ступања на рад дужан да присуствује обуци и
провери знања.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Даном ступања на снагу ових правила престаје да важи Правилник о заштити од пожара
(број 1797/7 од 30. 09. 2010. године).
Члан 35.
Правила ступају на снагу по прибављању позитивног мишљења надлежног органа
Министарства унутрашњих послова и објављивања на огласној табли ВЖШСС.

Председник Савета Школе
_________________________
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