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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања  („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018  - др. закони, 10/2019, 27/2018  - 
др. закони и 6/2020) и члана 121. став 1. тачка 1. Статута Школе, Школски одбор Основне 
школе „Н.Х. Душан Дугалић“ - Београд, на седници одржаној дана ______________ године, 
донео је следећу   
 

 

 

О Д Л У К У: 

ДОНОСЕ СЕ Правила заштите од пожара са планом евакуације Основне школе „Н.Х. Душан 
Дугалић“. 
 

 
Образложење 

 
Акт је донет у складу са одредбама чл. 28. став 1. Закона о заштити од пожара РС. 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони). 

 

 

 

Председник Школског одбора 

________________________ 

          Драги Величковић 
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САДРЖАЈ: 

 

1. Опште одредбе 
2. Организација процеса рада на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде 

отклоњен 
3. Заштита од пожара у зависности од намене објекта, мере за безбедну евакуацију 

људи и имовине у случају избијања пожара и мере за његово спречавање 
4. Организација и обављање послова заштите од пожара, права, обавезе и 

одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од пожара и 
лице оспособљено за обављање послова заштите од пожара 

5. План евакуације 
6. Упуство за поступање у случају пожара 
7. Основна обука запослених из области заштите од пожара 
8. Прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта 
9. Прелазне и завршне одредбе 
10. Прилози 

a) Прилог 1 – Листа основних података у случају пожара 
b) Прилог 2 – Упутство за поступање у случају пожара 
c) Прилог 3 – Задужења запослених у случају избијања пожара 
d) Прилог 4 – Графички прилози 
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На основу чл. 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања  («Сл. Гласник РС», бр. 
88/2017, 27/2018  - др. закони, 10/2019, 27/2018 - др. закони и 6/2020), члана 121. став 1. тачка 1. Статута 
Школе, а у складу са чланом 28. став 1. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 
20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), Школски одбор Основне школе «Н.Х. Душан Дугалић» у Београду, на 
седници од  ____________________  године, донео је 

 

 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

СА ПЛАНОМ ЕВАКУАЦИЈЕ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим Правилима заштите од пожара (у даљем тексту: Правила) у Основној школи „„Н.Х. Душан Дугалић““ - 
Ђердапска 19, Врачар (у даљем тексту: Школа), уређује се: 

1) Организација процеса рада на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде умањен/отклоњен, 
а да у случају избијања пожара буде омогућена брза и безбедна евакуација људи и имовине, у складу 
са Планом евакуације и Упутствима за поступање у случају пожара, утврђеним овим Правилима; 

2) Организовање заштите од пожара 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; 

5) Права и обавезе директора и запослених у вези са спровођењем заштите од пожара и њихова 
одговорност због непридржавања прописаних мера заштите од пожара; 

6) Прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта. 

Члан 2 

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање, организовање, спровођење и 
контролу мера и радњи заштите од пожара, као и за обезбеђивање да се процес рада одвија на начин да се 
спречи избијање и ширење пожара и омогући спасавање људи и имовине и заштита животне средине. 

Члан 3 

Овим Правилима уређује се и начин оспособљавања запослених и обавезе запослених у вези са спровођењем 
заштите од пожара, као и обавезе лица ангажованог за послове организовања и спровођење мера заштите од 
пожара. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА НА НАЧИН ДА РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН 
 

Макро локација 

Члан 4 

ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“  лоцирана је у ГО Врачар, у улици Ђердапска број 19, на катастарској парцели бр. 
4599/1 КО Врачар (N: 4960062 E: 459314), углу улица Ђердапска (из које постоји улаз за лица) и Јужни булевар 
(из које постоји улаз за возила). Окружена је улицама Јужни булевар са северне стране, улицом Генерала 
Хорватовића са источне стране, и са јужне стране Господара Вучића, а преко којих је повезана са осталим 
општинским и државним саобраћајницама. У њеној близини налазе се две школске установе, Дом здравља 
Врачар, Градски центар за социјални рад, две приватне здравствене установе, банке. Зграда се налази у делу 
града са интезивним саобраћајем, па приступ објекту у случају пожара може бити отежан због паркираних 
возила. 

Приступне саобраћајнице поседују карактеристике које задовољавају све захтеве за кретање ватрогасних 
возила у близини објекта. 

Гашење евентуалног пожара вршиће Ватрогасно Спасилачка Бригада Београд из своје станице у улици Мије 
Ковачевића бр. 2-4, од које је објекат удаљен око 2.9 km. За долазак на лице места, ватрогасној јединици је 
потребно око 12 минута у време уобичајеног оптерећења саобраћаја.  

 

Слика бр. 1: Траса ватрогасног возила до објекта ОШ „Н.Х. Душан Дигалић“ 
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Микро локација 

Члан 5 

Површина објекта ОШ „НХ Душан Дугалић“ је 1400 m2, објекат је спратности Пр+1 (први спрат као и приземље 
су из два нивоа).  

Први спрат: 
- Први ниво: 5 учионица, предшколско, информатика, боравак, санитарне просторије, ходник; 
- Други ниво (међуспрат): учионица, боравак, хол; 

Приземље: 
- Први ниво: 3 учионице, слана соба, психолог, фискултурна сала, директор, рачуноводство, секретар, 

санитарне просторије, ходник; 
- Други ниво (међуспрат): зборница, топлотна подстаница, кухиња, трпезарија; 

Конструкција је армирано – бетонска, зидови од бетона, опеке и цигле, подови бетонски са керамиком или 
паркетом, таваница – каратаван, кровна конструкција дрвена са лименим кровним покривачем, канцеларијски 
простор, наставничке просторије, учионице. Вертикална комуникација у објекту се обавља преко армирано-
бетонског степеништа. 

Намена и површина просторија   

 
Назив  дела објекта Број просторија 

Површина 
m2 

Учионица   8 400,25 

Кабинети   1 45,75 

Фискултурна сала са свлачионицом   1 207,10 

Просторија за продужени боравак   1 70,00 

Учионица за информатику   1 40,00 

Наставничка зборница   1 52,00 

Канцеларија директора   1 34,70 

       Канцеларијe психолога – педагога и логопеда 2 34,95 

Простор за учила 1 15,95 

Зборница 1 80,15 

Канцеларија секретара, рачуноводство 2 40,85 

        Трпезарија   1 42,30 
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        Ходнички простор   2 92,20 

        Подстаница   1 32,15 

        Приручна кухиња   1 15,00 

        Санитарно-хигијенски простор      30,50 

 
Објекат, као јединствена грађевинска целина, просторно је одвојен од суседних објеката више од 4 m, не 
постоји могућност преношења пожара са суседних објеката и обрнуто.  
Највећа висина објекта на којој се налазе просторије Школе је први спрат, чија је висина (мерено од места на 
које је могућ приступ ватрогасним лествама), мања од 22 m, што значи да објекат не спада у категорију 
високих објеката. 
 

Постоје три слободне стране фасаде објекта. Постојећим саобраћајницама омогућен је долазак ватрогасних 
возила, њихово кретање и прилаз слободним фасадама објекта. 
 

Као посебан пожарни сектор се издваја топлотна подстаница. 
 
Намена и садржај објекта 

Члан 6 

ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“ образује и васпитава ученике са сметњама у менталном развоју. То су ученици који 
имају сложене сметње у развоју, ученици са аутизмом, Дауновим синдромом и са додатним здравственим 
обољењима. 

Настава се обавља у две смене, од првог до осмог разреда , кроз разредну и разредно-предметну наставу. У 
школи се реализује и рад у једном предшколском одељењу и боравку, за ученике чији родитељи за тим имају 
потребу. 

Максималан број људи који се у једном тренутку могу наћи у школском простору  и који у  случају евентуалног 
пожара могу имати потребу за коришћењем заједничких степеништа је око 40 + 90 + 40 (број запослених лица, 
број уписаних ученика, број родитеља/ других лица). 

 

Процес рада и опрема за рад 
Члан 7 

У школи постоји oсам учионица у којима се изводи настава, логопедски кабинет, адаптиран простор за наставу 
физичког васпитања, сензорна соба, слана соба, две просторије за дневни боравак ученика, простор за 
припремно предшколско одељењe, дигитални кутак.  Једна учионица је преуређена у радионицу за 
сублимаациону штампу, израду сапуна и предмета од керамике. Део наставе физичког васпитања одвија се у 
балону у дворишту школе. Поред наведеног, у школи постоје просторије намењене директору школе, служби 
рачуноводства и секретару школе, стручним службама, наставничка зборница и трпезарија. Један део 
простора школе адаптиран је за воскарску радионицу и  дидактотеку. 
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3. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА, МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНУ ЕВАКУАЦИЈУ ЉУДИ И 
ИМОВИНЕ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА И МЕРЕ ЗА ЊЕГОВО СПРЕЧАВАЊЕ 

 

Машинске инсталације 

Члан 8 

Грејање објекта обезбеђено је радијаторима, путем система централног грејања топлом водом из градске 
топлане. 

 

Електроенергетске инсталације и громобрани 

Члан 9 

Напајање просторија електричном струјом врши се напојним каблом од трафо станице, до главног разводног 
ормара за цео објекат, из кога се напајају мини разводни ормари у деловима објекта из којих је изведена 
електрична инсталација за радни простор. 

Главни разводни ормар је од метала, а електричне инсталације су прилагођене специфичним условима 
корисника.                                                    

Заштита од електричне струје изведена је системом нуловања, заштитним проводником у прикључно 
напојном каблу. 

У главном разводном ормару, који се налази у приземљу зграде, налази се главни прекидач довода 
електричне енергије за јужно крило објекта. 

У случају опасности од избијања пожара, искључивање довода електричне енергије обавља се ручно.                                                                               

Телефонска инсталација је изведена у зиду према шеми развода до сваког телефонског прикључка. 

Ради заштите од атмосферских пражњења на крову објекта изведена је класична громобранска инасталација 
коју чине прихватни, спусни и прстенасти уземљивач. У склопу громобранске инасталације налазе се и 
хватаљке. Одводни водови су од челичне поцинковане траке (FeZn), димензија 25 х 4mm. Сваки одводни вод 
спојен је са одговарајућим уземљивачем. 
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Инсталација противпаничне расвете 

Члан 10 

Инсталација противпаничне расвете изведена је светиљкама са сопственим батеријама, а уграђена је на свим 
хоризонталним путевима комуникације у објекту и код улаза-излаза. Противпанична расвета је трајно 
прикључена на извор напајања преко спратних мини разводних ормара. 

 

Опрема за гашење пожара 

Члан 11 

У школском простору постоји унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара коју чине 2 зидна хидранта, по 
један на свакој етажи. 

Хидрантска мрежа за гашење пожара на заједничком степеништу изведена је од челичних цеви 65mm, 
односно хидрантни прикључци 52mm са одговарајућом опремом. Хидрантска мрежа се снабдева водом из 
градске мреже.                                                                                                                                                          

Мобилну опрему за гашење пожара чине ручни апарати за гашење пожара: 

      ПП апарати (11 kom):  
     S- 6А…………..….........3 kom 
     S- 6 ..........................3 kom 
     S- 9…………...…..........1 kom 
     CO2 - 5……….......…...4 kom 
 
  

Могуће класе пожара 

Члан 12 

У просторијама Школе не складиште се експлозивни материјали, запаљиве течности и гасови и други 
материјали који би захтевали посебне мере заштите од пожара, тако да према категоризацији пожара, 
сагласно стандарду SRPS EN 2:2011, пожари који се могу очекивати у Школи спадају у класу: «А» - пожари 
чврстих запаљивих материја у којима се појављује жар (пожари дрвета, хартије, текстила, који се гасе 
најчешће водом) и пожари на електричним инсталацијама (за чије гашење се користи прах, односно апарати 
за гашење пожара типа «S-6».). 

Специфично пожарно оптерећење (укупна топлота која се може ослободити из топлотне моћи укупне 
количине упаљеног материјала у школском простору) је мало. 
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Фактори ризика 

Члан 13 

Одговарајућим избором конструктивних елемената, при изградњи објеката, односно правилним 
дефинисањем степена отпорности на пожар његових конструктивних елемената, у складу са нормативима и 
стандардима, обезбеђено је спречавање рушења конструкције објекта у пожару у потребном времену, те су 
на тај начин обезбеђени услови битни за спасавање лица и одвијање акције гашења пожара. 

Члан 14 

У простору Школе као фактори ризика у смислу пожарне безбедности могу се дефинисати: 

 Електричне инсталације и апарати 
 Додатна грејна тела 
 Расветна тела 
 Ентеријерски материјал, подне облоге, намештај, архивирана документација, декорација  
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЛИЦЕ ОСПОСОБЉЕНО ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Члан 15 

Сви запослени Школе, као и лица која по било ком основу раде, налазе се, или се задржавају у просторијама 
Школе, у обавези су да се придржавају свих прописаних мера заштите од пожара, ових Правила и истакнутих 
знакова упозорења. 

Мере заштите од пожара се организовано спроводе у радним просторијама. 

Члан 16 

За послове организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара одговорни су: 

Школски одбор: 

 Доноси Правила заштите од пожара; 
 Утврђује (финансијским планом Школе) висину средстава која ће се користити за заштиту од пожара; 
 Врши анализу организованости, опремљености и оспособљености Школе и запослених за заштиту од 

пожара; 
 Утврђује мере за отклањање узрока и опасности од пожара и за унапређивање заштите од пожара. 

 
 

Директор школе:   

 руководи заштитом од пожара и одговорно је лице за организовање, спровођење и унапређивање 
мера заштите од пожара и за стање заштите од пожара у Школи, а дужан је и следеће: 

 Стара се о обезбеђивању средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара и на бази 
расположивих срдстава, одобрава њихово коришћење; 

 Доноси Програм основне обуке из области заштите од пожара у Школи; 
 Врши контролу спровођења мера заштите од пожара за Школу у целини, остварује увид у стање 

организације заштите од пожара и степена безбедности и предузима потребне мере у циљу 
унапређивања заштите од пожара; 

 Разматра инспекцијске и друге налазе, извештаје и решења и предузима мере за извршавање налога 
и отклањање недостатака у датим роковима; 

 Извештава Школски одбор о налазима инспектора заштите од пожара; 
 Утврђује материјалну и другу одговорност запослених због непридржавања прописаних и наложених 

мера заштите људи и имовине од пожара; 
 Обуставља наставу и друге послове у Школи ако оцени да због неспровођења мера заштите од 

пожара прети посредна опасност од избијања пожара, све док се та опасност не отклони; 
 Наређује евакуацију ученика и запослених у случају непосредне опасности од избијања пожара, у 

случају пожара и других опасности (експлозија, земљотрес и друго). 
 Врши и друге послове који доприносе унапређивању заштите од пожара. 
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Секретар школе: 

 Обавља послове у одсуству и по налогу директора; 
 Предлаже поједине мере и решења у вези са организацијом заштите од пожара у Школи; 
 Даје упутства наставницима и осталим запосленим за примену заштите од пожара и контролише 

реализацију тих налога; 
 Извештава директора Школе о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од 

пожара и предлаже предузимање конкретних мера; 
 Одговоран је за правилну примену Правила заштите од пожара; 
 Предлаже покретање дисциплинског поступка против запослених који се не придржавају Правила 

заштите од пожара; 
 Контролише исправност апарата за гашење пожара и противпанична расвете и предузима мере ради 

њиховог правовременог сервисирања, поправке или замене;  
 Врши и друге послове утврђене важећим прописима и овим Правилима. 
 

 
Домар/мајстор одржавања: 

 Обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, а посебно места где постоји већа 
могућност избијања пожара, и о уоченим недостацима одмах извештава директора школе и 
истовремено предузима све потребне мере ради спречавања настајања нежељених последица; 

 Контролише размештај противпожарне опреме, о уоченим недостацима благовремено извештава 
директора школе и предузима потребне мере ради пуне приправности и спречавања нежељених 
последица; 

 Упозорава запослене на потребу придржавања предвиђених мера заштите од пожара и у случају када 
уочи да они то не чине и поред упозорења, одмах извештава директора школе; 

 Благовремено предузима потребне мере заштите објекта, људства и имовине од разних хаварија, 
оштећења и сличних незгода; 

 О свим уоченим недостацима, променема и проблемима у објекту, а који могу угрозити безбедност 
објекта, људства и имовине без одлагања обавештава директора школе. 

Члан 17 

Лице оспособљено за послове заштите од пожара:  

За послове организовања и спровођења превентивних мера заштите од пожара ангажовано је привредно 
друштво које испуњава прописане услове и има овлашћење надлежног Министарства за обављање ових 
послова. 

Ангажовано лице за организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара има следеће 
дужности: 

1. Спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим 
Правилима; 

2. Утврђује и координира све послове у вези са заштитом од пожара и јединственом применом мера 
заштите од пожара на свим пословима у Школи; 
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3. Утврђује размештај апарата за гашење пожара, контролише њихову исправност и предузима мере 
ради њиховог правовременог сервисирања, поправке или замене;  

4. Контролише исправност противпаничне расвете и предузима мере ради њеног правовременог 
сервисирања, поправке или замене;  

5. Учествује у припреми предлога правила заштите од пожара и других аката из области заштите од 
пожара и, после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у 
задатак; 

6. Непосредно контролише спровођење утврђених и наложених мера заштите од пожара и у случају 
констатовања одређених недостатака налаже предузимање мера за отклањање неправилности или 
забрану рада; 

7. Припрема програм и спроводи основну обуку запослених и практично проверава њихово знање из 
области заштите од пожара; 

8. Извештава директора Школе о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од 
пожара и предлаже предузимање конкретних мера; 

9. Прати прописе из области заштите од пожара, техничка достигнућа из те области и у складу са тим 
предлаже и предузима потребне мере ради унапређивања  заштите од пожара; 

10. При адаптацији, реконструкцији и поправкама у објекту предлаже и контролише спровођење мера и 
норматива заштите од пожара; 

11. Води прописане евиденције. 

 
Члан 18 

Запослени је у обавези:  

 Да се упозна са опасностима од пожара у радном простору и мерама које су прописане за 
спречавање настанка пожара;  

 Да се оспособљава (обучава) за непосредно примењивање мера заштите од пожара, отклањање 
узрока и појава које могу довести до пожара као и последица насталих евентуалним пожаром; 

 Да у току рада стално прати и контролише рад, функционисање и исправност уређаја, апарата, 
инсталација и других средстава рада у непосредној радној околини и да сваки квар или неисправност 
одмах пријави директору или секретару школе; 

 Да поштује наложене, утврђене и истакнуте мере, упозорења, забране и дате налоге у вези са 
заштитом од пожара у радним и другим просторијама; 

 Да се стара да прилаз електроразводним ормарима, апаратима за гашење пожара и другим 
средствима и опреми за гашења пожара буде слободан; 

 да, пре него што напусти своје радно место (на крају свог радног времена), изврши проверу и 
обезбеђивање своје радне просторије (затвори прозоре и искључи осветљење, као и електричне 
уређаје и грејна тела). 
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Запослени на помоћно – техничким пословима: 
 Има обавезу да, пре него што напусти своје радно место (на крају свог радног времена), изврши 

проверу и обезбеђивање свих школских просторија (укључујући и просторије које нису биле 
коришћене током тог радног дана), посебно водећи рачуна о томе да затвори прозоре и искључи све 
електричне уређаје и грејна тела. 

 

Превентивне мере приликом извођења радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима 

Члан 19 

Лице које изводи радове заваривања, резања и лемљења, користећи отворен пламен или алат који приликом 
коришћења варничи у просторијама које нису посебно прилагођене за обављање тог посла, може да обавља 
наведене послове само ако обезбеди противпожарну стражу, оносно обезбеди присуство лица стручно 
оспособљених за спровођење мера заштите од пожара са одговарајућом опремом за заштиту од пожара. 

 

Опште мере заштите од пожара 

Члан 20 

У циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања и ширења пожара и обезбеђивања гашења пожара, 
спасавања људи и имовине угрожених пожаром у простору школског објекта предузимају се следеће 
безбедносне мере: 

1. Забрањено је уношење и коришћење лако запаљивих и експлозивних материјала; 
2. Забрањено је привремено складиштење – остављање материјала и амбалаже у ходницима, на 

степеништу и поред врата (улаз-излаз); 
3. Електрични уређаји који се користе при раду морају бити под контролом запосленог од момента 

укључења до момента искључења; 
4. Термички уређаји (решои, грејалице, електрични радијатори и други слични термо-електрични 

апарати и грејна тела) који би се користили у Школи морају бити под контролом запосленог од 
момента укључења до момента искључења; 

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

6. Електричне, топлотне, громобранске, водоводне, канализационе и друге инсталације и уређаје у 
објекту неоходно је одржавати у исправном стању и редово контролисати њихову исправност; 

7. Забрањено је пушење у свим просторијама Школе, као и на степеништу; 
8. На путевима и пролазима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи 

и имовине угрожених пожаром није дозвољено постављати запреке; 
9. При пројектовању и извођењу радова на адаптацији и реконструкцији  школског 

простора/објекта, уградњи уређаја и опреме, експлоатацији и одржавању простора, обавезно се 
примењују Законом прописани технички нормативи и стандарди за заштиту од пожара.  
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Посебне мере заштите од пожара 

Члан 21 

1. Знакови упозорења на које треба обратити пажњу: 
o Треперење или смањење светла; 
o Мирис пластике која се топи; 
o Пуцкетање, зујање; 
o Промена боје изолације на електричним прикључцима и кабловима; 
o Понављање прегоревања осигурача; 
o Оштећења електро уређаја или изолације. 

2. Излазни путеви из школског објекта морају се одржавати слободним и незакрченим како би у сваком 
моменту били слободни за пролаз ученика, запослених и људи који се затекну у објекту; 

3. Одговарајућим знацима упозорења, забране и обавештења подсетити ученике, запослене и трећа 
лица на потребу поштовања мера заштите од пожара; 

4. Након завршетка радног времена у канцеларијама и учионицама, као и у помоћним просторијама 
обавезно је да се: 

o Искључи осветљење; 
o Искључе електрични уређаји који су коришћени током радног времена; 
o Искључе термички уређаји (решои, грејалице, електрични радијатори и други слични термо-

електрични апарати и грејна тела);  
o Отпад из канти за отпатке изнесе из школског простора и одложи у контејнер. 

Опрема и средства за гашење пожара 

Члан 22 

Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара могу да се користе само ако одговарају важећим 
стандардима, односно уколико су снабдевени одговарајућим атестом. 

Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара морају да се одржавају у исправном стању,  у складу 
са техничким нормативима и стандардима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово стално и 
несметано функционисање, као и да се о томе води уредна евиденција. 

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара постављају се у школском простору на приступачна, видљива и 
прописно обележена места и могу да се користе само за потребе локализовања и гашења пожара. 

Опрема за гашење пожара која се користи у Школи мора испуњавати захтеве за означавање локације и 
идентификацију опреме за гашење пожара прописане Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и 
здравље на раду. 

У сврху гашења пожара у објекту је на располагању унутрашња хидрантска мрежа и ручни преносиви апарати 
за почетно гашење пожара. 

1. Ручни преносиви апарати за почетно гашење пожара: 
o Морају бити постављени на прикладним местима и на дохват руке; 
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o Вршити њихов редован преглед, а уочене недостатке одмах отклањати; 
o Сваки апарат мора имати контролну картицу са подацима о пуњењу и контроли са датумом и 

потписом. 
o Редовно вршити контролу размештаја апарата; 
o Апарате за гашење пожара је након употребе потребно сервисирати и довести у 

фунционално стање. 
 
 

2. Хидрантска мрежа: 
У сврху што бољег коришћења хидраната потребно је придржавати се следећих правила: 

o Пролаз до хидранта мора бити стално слободан и незакрчен; 
o Сваки примећени квар на хидрантској мрежи треба одмах пријавити носиоцу права 

коришћења и располагања објектом. 
o  

  Употреба средстава за гашење пожара 

Члан 23 

CO2 апарат је испуњен гасом, угљендиоксиом који је због врло високог притиска унутар боце у течном стању. 
Кад активирамо овај апарат, угљендиоксид из течног прелази у гасно стање, при чему треба топлоту коју 
одузима од околине. Због тога је температура гаса на излазу из апарата неколико десетака степени испод 
нуле услед које сву влагу из ваздуха претвара у лед којег видимо у облику белих куглица неправилних облика. 
Управо тај лед, иако користан има и своју штетну страну. Ако вентил на боци није довољно отворен, сужени 
отвор димне дизне ће се једноставно заледити и зауставити истицање гаса из боце. 

Ниске температуре гаса и стварање леда којег често називају “сухи лед”, основни су разлози због којих ЦО2 
апарати имају вентил са точкићем и рукохват за карактеристичну пластичну млазницу која се шири при крају 
као метла. 

Недовољно отварање вентила најчешћа је грешка приликом активирања ЦО2 апарата. ЗАПАМТИТЕ! Точкић на 
вентилу ЦО2 апарата мора се одврнути до краја. Због врло ниске температуре млазница се мора држати за 
рукохват и никако се из непосредне близине не сме усмјеравати према људима, животињама и биљкама зато 
што изузетно хладан гас може изазвати смрзотине. Употреба апарата за гашење пожара има неколико битних 
ставки. 

Главно визуелно обележје ЦО2 апарата је карактеристична млазница која се шири при крају. 

Уколико апарат има вентил са точкићем, точкић се мора одврнути до краја. 

ЦО2 апаратом се не могу гасити материје које горе жарењем. Уместо гашења могући је обрнут ефекат, да гас 
под притиском изазове комешање ваздуха и проузрокује распламсавање ватре. 

Најбоље резултате ЦО2 апарат има код гашења електричних инсталација и уређаја,  најчешће се користи у 
телефонским централама, управљачким и разводним ормарима… 
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“S” aparat је испуњен сувим прахом. Прах као прах, неће изаћи из боце док га нешто не погура. Зато се као 
погонско средство користи плин под притиском. Код неких апарата, посебно старије производње, у стању 
мировања притисак унутар боце је нормалан и прах мирује на њеном дну. У унутрашњости горњег дела боце, 
испод механизма са ручицом (или дугметом), налази се једна мања боца у којој се налази гас (ЦО2) под 
високим притиском. Кад активирамо овај апарат краткотрајним стискањем ручице, прво се активира гас из 
мање боце и испуњава простор веће боце. Након неколико секунди ситуација у боци се стабилизује, притисак 
се повећава са нормалне на 15-20 атмосфера, а суви прах је у стању узвитлене прашине. Значи, тек након 
неколико секунди од активирања овакав апарат је спреман за дејстовање, а активира се тако што се 
притискањем на ручицу која се налази на млазници апарата, прах се у краткотрајним млазовима усмерава на 
ватру. 
У пракси најћешћа грешка је да након активирања оваквог апарата, одмах приступимо гашењу. Из апарата 
изађе мала количина праха, а након тога НИШТА! Шта се догодило? Превременим дејстовањем нисмо 
омогућили гасу из мање боце да усковитла прах у апарату и он је остао на дну боце, а гас је истекао ван. 
Исправан апарат, учинили смо бескорисним. Употреба апарата за гашење пожара није компликована, зато је 
битно да се исправно подучимо. 
Главно визуелно обиљежје “С” апарата је млазница која је цеваста и не шири се при крају као млазница код 
ЦО2 апарата. 

Уколико постоји ручица и на млазници, ради се о “С” апарату који није под сталним притиском. Такав апарат 
се прво активира ударом на ручицу, која се налази на боци (или притиском на дугме) а дејствује се након 
неколико секунди чекања, кориштењем ручице на млазници. 

Ако апарат има само једну ручицу (на боци) тада се поуздано ради о апарату под сталним притиском. Неки од 
њих имају и уграђен манометар који показује да ли је апарат исправан (исправан је ако казаљка манометра у 
зеленом подручју). Овакви апарати су спремни за дејствовање чим се активирају. 

“S” aparati su uspešni u gašenju zapaljivih tečnosti, mogu se koristiti i za gašenja električnih instalacija i uređaja. 

  Хидранти 

Члан 24 

Пожари чврстих материјала могу се гасити употребом хидрантске мреже после искључења електричне 
енергије. 

 Отворити хидрантски ормарић; 
 Развући ватрогасно црево до места пожара; 
 Док прва особа држи млазницу, друга одврће вентил у лево до краја и пушта воду; 
 Прва особа гаси пожар, док јој друга помаже око померања ватрогасног црева; 
 Млазом воде прскати запаљену површину све док се пожар не угаси. 
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5. ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ 

Члан 25 

У случају избијања пожара у објекту, а ради безбедне евакуације људи и имовине и спречавања 
ширења пожара, поступа се по Плану евакуације и упутствима за поступање у случају пожара (даље: 
План  евакуације).  

План евакуације доноси директор школе. 

План евакуације и упутства за поступање у случају пожара истичу се на видљивим местима, на 
сваком од спратова, и то по један у сваком ходнику, у близини свих излазних врата. 

Планом евакуације и спасавања утврђују се организација, поступци и мере за осигурање брзе 
евакуације из објекта. 

План има задатак да у случају пожара, експлозије, хаварије, потреса или другог догађаја предвиди 
начин организовања евакуације и спасавања ученика, запослених и других особа које се могу затећи 
у школском простору/објекту. 

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, Лица  овлашћена за спровођење евакуације, одређена решењем Директора школе. 

План евакуације, поред лица из претходног става овог члана, спроводе и сви запослени који се 
затекну у објекту у моменту избијања пожара. 

Технички услови за извођење евакуације односе се на уређење и одржавање путева евакуације 
унутар школског простора/објекта. 

Планирани евакуациони путеви и излази морају се током коришћења школског простора/објекта 
непрекидно одржавати у складу са захтевима сигурности (проточности). 

 

Члан 26 

 Eвакуација 
 

- Евакуација је опасним догађајем условљено, организовано, по правилу самостално кретање 
угрожених лица према сигурном месту, коришћењем планираних евакуационих путева 
(коридора) и излаза. 
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- Евакуација подразумева унапред програмирани и организовани начин напуштања 
угрожених простора и просторија, пре него што наступи опасност по живот и здравље 
ученика, запослених и других особа које се могу затећи у школском простору/објекту. 

- Евакуацијом људи и имовине и спречавањем ширења пожара руководи надлежни 
Руководилац акције (Директор школе, Секретар, односно Лице овлашћено за спровођење 
евакуације, уколико директор школе усменим налогом не одреди другачије), све док 
руковођење акцијом гашења пожара и спасавања људи и имовине не преузме руководилац 
територијалне ватрогасне јединице. 

- У случају избијања пожара већих размера, земљотреса, поплава, терористичких претњи и 
других ванредних ситуација, приступа се евакуацији ученика, запослених и лица затечених у 
просторијама Школе, а на основу утврђених сигнала за почетак евакуације.  

- У случају оглашавања сигнала за настанак опасности, неопходно је тренутно приступити 
евакуацији, прво ученика а затим и запослених. 

- Наредбу о евакуацији безусловно извршавају сви ученици, запослени, корисници и друга 
лица која су се у тренутку њеног доношења затекла у објекту на начин који подразумева 
брзину, ефикасност, одсуство панике и кретање путевима евакуације, који су јасно означени 
у објекту Школе. 

- Неизвршавање наредбе о евакуацији представља тежу повреду радне обавезе као и 
одбијање помоћи при евакуацији ради уклањања из објекта корисника услуга и других лица 
затечених у објекту у моменту издавања наредбе о евакуацији. 

- Евакуација може бити општа и делимична. 
- Општа евакуација врши се у случају непосредне опасности по живот и здравље ученика и  

запослених из свих просторија објеката школе.  
- Делимична евакуација врши се у случају непосредне опасности по живот и здравље ученика 

и запослених из појединих просторија или делова објекта Школе. 
- Када се нареди општа евакуација (пожар великих размера, разорни земљотрес и слично) 

прво се евакуише најугроженији део објекта, а на крају најмање угрожени делови, о чему 
одлуку доноси лице одређено за налагање евакуације (Директор, Секретар или лице 
овлашћено за налагање евакуације), на основу процене угрожености појединих делова 
објекта Школе или објекта Школе у целини. 

- Делимична евакуација се спроводи на исти начин и са истом озбиљношћу као и општа 
евакуација. 

- Лица која су повређена, треба прво евакуисати из угроженог простора и тек након 
напуштања угроженог простора пружати им прву помоћ. 

- Врата на излазима из објеката намењена за напуштање објекта у случају пожара морају се 
отварати у правцу напуштања објекта. 

- Сваки излаз из објекта предвиђен за евакуацију означава се уочљивим знаковима ако излаз 
или пут до излаза нису видљиви непосредно из просторије. 
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- При означавању излаза из објекта не смеју се користити јако осетљиви знакови намењени 
другој сврси, нити се у линији погледа према знаку сме постављати било шта што може да 
одвуче пажњу од ознаке „Излаз“. 

- Свака врата или пролаз који не служе за излаз у случају пожара, нити су приступни пут 
излазу, а смештени су тако да би се забуном могли сматрати излазом, морају бити видљиво 
означени знаком који указује на стварну намену врата или пролаза; 

- У свим деловима објекта неопходно је формирати и означити коридоре евакуације. 
- Коридори евакуације почињу од полазног места (где се лице затекло у време избијања 

пожара у објекту), а завршавају се на безбедном месту ван објекта и морају бити проходни, 
без било каквих препрека; 

- Спасавање подразумева спровођење радњи којима се лицима затеченим у угроженим 
просторима или просторијама пружа помоћ у напуштању угроженог простора; 

- Спасавање се изводи у ситуацијама када су деловањем пожара или другим ванредним 
догађајем блокирани путеви или излази за напуштање угрожених простора, а у најкраћем 
времену са снагама и средстваима који одговарају насталој ситуацији; 

- При проглашавању опште евакуације Директор, односно Секретар одмах о томе обавештава 
ватрогасно-спасилачку јединицу на број телефона 193. 

- Уколико општу евакуацију прогласи Лице овлашћено за налагање евакуације - Дежурни 
наставник, одмах о томе обавештава ватрогасно-спасилачку јединицу (на број телефона 
193), а након тога и Директора или Секретара Школе; 

- По доласку ватрогасно-спасилачке јединице контролу над објектом преузима старешина 
приспеле јединице и његове налоге беспоговорно морају извршавати руководилац Школе 
или лице које га замењује, као и сви запослени затечени у објекту Школе или на месту 
одређеном за окупљање запослених током опште евакуације. 

- Спасавање људи и имовине врши се све док се пожар не угаси, односно спасавање не 
заврши. 

- По завршеној евакуацији и интервенцији на спречавању ширења пожара Руководилац 
акције дужан је да сачини извештај о току и резултатима евакуације и интервенције и 
достави га директору Школе и Школском одбору. 
 

 
Члан 27 

 Садржај плана евакуације 
 

План евакуације састоји се од текстуалног и графичког дела. 
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Текстуални део Плана евакуације садржи: 

- Одговорност запослених за налагање и спровођење евакуације 
- Утврђивање знака (сигнала) за узбуњивање - почетак евакуације 
- Дужности запослених током евакуације 
- Начин спровођења евакуације 
- Поступке након извршене евакуације  
- Позицију безбедног (зборног) места 

Графички део Плана евакуације садржи: 

- Распоред просторија; 
- Правце кретања угрожених у случају евакуације означених стрелицама у боји; 
- Намену просторија, позиције степеништа, евакуационих коридора и излаза; 
- Место и распоред мобилне ватрогасне опреме, зидних хидраната, разводних 

електроормана и друге корисне податке; 
- Места (назначена и приступачна) на којима се налазе кључеви од оних излазних врата која 

су уобичајено закључана; 
- Легенду симбола на цртежу. 

 

Члан 28 

 Општи појмови 
 

- Полазно место (ПМ) је место на којем се може затећи особа у тренутку сазнања да је дошло 
до таквог развоја пожара који захтева евакуацију из објекта. 

- Безбедно место (БМ)/зборно место је место ван објекта на којем се не могу очекивати 
штетни ефекти пожара (пламен, дим, пад оштећених делова објекта и слично) на безбедној 
удаљености - најмање 5 m (обично 15 – 20 m) од излаза из објекта на улици или пространом 
дворишту. 

- Коридор евакуације чине грађевинске конструкције зграде којима се ограничавају 
просторије за комуникацију (ходници, тампон-просторије, степеништа, ветробрани, улаз и 
слично) и спречава продор пламена и дима из просторија за боравак. 

- Примарни коридор је коридор који се користи за нормално кретање људи у згради. 
- Алтернативни коридор је коридор који има исте или сличне услове за евакуацију као и 

примарни. 
- Резервни коридор је кратак коридор који користе највише два лица из техничких просторија. 
- Први излаз је излаз из просторије или групе просторија за боравак ка ходнику. Ако има више 

првих излаза сличног типа пролаза, они могу да буду алтернативни само ако су довољно 
размакнути да не буду истовремено задимљени. 
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- Директни пут прве етапе евакуације је дуж од полазног места до првог излаза. Реални пут 
прве етапе евакуације је онај пут којим може да се креће лице заобилазећи препреке на 
свом путу до првог излаза. 

- Етажни излаз чине врата на излазу из ходника отпорна према пожару или она која 
спречавају продор ватре и дима на улазу у степениште, тампон-просторију ка степеништу 
или у излазни хол. 

- Крајњи излаз је излаз из зграде (обично улаз у зграду). 
 

Члан 29 

 Етапе евакуације 
-  I  етапа: путања од полазног места до првог излаза  
-  II етапа: путања од првог излаза до етажног излаза 
-  III етапа: путања од етажног излаза до крајњег излаза 
-  IV етапа: путања од крајњег излаза до безбедног места 

 
 

Члан 30 

 Одговорност за  спровођење евакуације: 
 

За благовремено спровођење опште и делимичне евакуације из објеката Школе одговорни су: 

- Директор 
- Секретар 
- Лица овлашћена за спровођење евакуације (једно или више лица у одсуству директора и 

секретара школе, у складу са распоредом рада наставника и грађевинским 
карактеристикама објекта). 

 

Члан 31 

 Лица овлашћена за спровођење евакуације 
 

Директор може овластити један број лица у Школи која ће спроводити евакуацију. 

Директор може овластити лице за спровођење: 

- Опште евакуације 
- Делимичне евакуације (појединих делова објекта, крила објекта или етаже објекта). 
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Члан 32 

 Општу евакуацију налажу: 
- Директор 
- Секретар 
- Лица овлашћена за спровођење евакуације 

 
Члан 33 

 Делимичну евакуацију налажу: 
- Директор 
- Секретар 
- Лица овлашћена за спровођење евакуације 
- Наставници који у тренутку настанка непосредне опасности одржавају редован процес 

образовно - васпитног рада (у случају опасности која налаже напуштање појединачних 
просторија - учионица). 

 
Члан 34 

 Знаци за општу и делимичну евакуацију 
- Знак (сигнал) за општу евакуацију даје се:  пиштаљком - 10 кратких интервала са 9 кратких 

пауза и гласовна порука. 
- Знак (сигнал) за делимичну евакуацију је: гласовна порука – повиком „Пожар“. 

Гласовна порука се по правилу преноси ван учионице, у ходнику, у циљу избегавања стварања 
панике међу ученицима. 

Члан 35 

 Лица задужена за активирање сигнала 
Сигнал за општу евакуацију (пиштаљком) активирају: 

1. Директор 
2. Секретар 
3. Лице овлашћено за спровођење евакуације - Дежурни наставник 

 
Гласовну поруку за општу и делимичну евакуацију преносе: 

1. Директор 
2. Секретар 
3. Лице овлашћено за спровођење евакуације - Дежурни наставник 
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Члан 36 

 Дужности запослених током евакуације 
У случају непосредне опасности или непосредно по настанку ванредног догађаја и налагања 
евакуације од стране Директора, Секретара или лица овлашћеног за спровођење евакуације, 
посебне дужности имају: 

1. Директор 
2. Секретар 
3. Лица овлашћена за спровођење евакуације 
4. Домар/Чистачица 
5. Наставници који у тренутку настанка пожара одржавају редован процес образовно – 

васпитног рада. 
 

 Директор: 
- Руководи (контролише и координира) акцијом евакуације; 
- Прати развој догађаја током евакуације, издаје наређења Секретару, појединим 

наставницима и другим одговорним радницима за предузимање посебних мера у вези с 
насталим променама; 

- Предузима посебне мере у случајевима када евакуација није у целини изведена; 
- Објекат напушта последњи тек када се увери да су сви ученици и запослени евакуисани; 
- На зборном месту остварује увид у бројно стање евакуисаних из објеката школе. 

 

 Секретар: 
- Непосредно сарађује са Директором у руковођењу (контроли и координацији) акцијом 

евакуације; 
- Непосредно сарађује са Директором у праћењу развоја догађаја током евакуације, издавању 

наређења појединим наставницима и другим одговорним запосленим за предузимање 
посебних мера у вези с насталим променама; 

- Организује и руководи евакуацијом матичних књига и других вредности од значаја за 
функционисање школе (школски печат, школски штамбиљ и слично - добра од значаја за 
функционисање школе одређују се посебним актом) коју врши административно-
финансијско особље. 

- Непосредно сарађује са Директором у предузимању посебних мера у случајевима када 
евакуација није у целини изведена; 

- Извршава непосредне задатке и предузима наложене мере од стране Директора у 
случајевима када евакуација није у целини изведена; 

- Објекат напушта  заједно са Директором, тек када се увере да су сви ученици и запослени 
евакуисани; 

- Непосредно сарађује са Директором у остваривању  увида у бројно стање евакуисаних из 
објеката школе по доласку на зборно место; 

- У одсуству Директора преузима дужности Директора у руковођењу евакуацијом. 
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 Лица овлашћена за спровођење евакуације: 
- Лица овлашћена за спровођење евакуације имају све дужности и одговорности Директора 

Школе током евакуације. 
- Лица овлашћена за спровођење опште и делимичне евакуације евакуацију спроводе у 

случају одсуства Директора и Секретара Школе. 
- Лица овлашћена за спровођење евакуације о догађају извештавају Директора или Секретара 

Школе. 
 

 Референт заштите од пожара 
- Дужан је да у случају пожара, штити ученике и запослене који се евакуишу, употребом 

опреме за гашење пожара; 
- У случају да се сви ученици и запослени нису евакуисали дужан је да организује акцију 

спасавања; 
- Руководи акцијом спасавања до доласка ватрогасно - спасилачке јединице; 
- Дужан је да изврши и све друге налоге лица које руководи евакуацијом. 

 Домар/Чистачица: 
- Извршава налоге Руководиоца акције (Директора / Секретара / Дежурног наставника) 
- Обавештава ученике и запослене о насталим опасностима; 
- Обезбеђује отварање улазних врата (целом ширином) и њихово фиксирање у отвореном 

положају; 
- Искључује довод електриче енергије у угроженом простору (или целом школском простору) 

путем осигурача у разводним таблма на етажама, или искључи довод електричне енергије 
на главном електричном прекидачу (склопки) у приземљу објекта. 

- Проверава да ли су у функцији светиљке нужне расвете и у случају да светиљке нужне 
расвете нису у функцији, обезбеђује употребу батеријских лампи; 

- Позиционира се на тачки у објекту у којој може доћи до закрчења људског тока (прелаз из 
ходника у степенишни простор, код излазних врата дуж етапа евакуације), гласно упућује 
(усмерава) на правац евакуације и помаже у вршењу евакуације ученика и запослених; 

- Спречава настанак панике и стварање нереда; 
- Извршава проверу у тоалетима и мокрим чворовима да ли су сви ученици евакуисани; 
- Евакуише се након евакуације ученика; 
- По напуштању објеката долази на зборно место, и чека даља упутства; 
- Извршава и све друге налоге лица које руководи евакуацијом. 

 Наставници који у тренутку настанка опасности која захтева евакуацију одржавају редован 
процес образовно- васпитног рада. 

Наставник који у тренутку настанка опасности која захтева евакуацију одржава редован процес 
васпитно-образовног рада, дужан је да: 
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- Окупи ученике;  
- Смиреним тоном и на начин који је у складу са узрастом ученика упозна ученике са појавом 

ванредног догађаја и предузме мере за спречавање панике; 
- Изда кратка и јасна наређења за евакуацију ученика усмеравајући их на тачно одређени 

пролаз и на одређено место за окупљање у складу са Планом евакуације; 
- Усмери ученике да се према излазима крећу у колони, на тих и брз начин, те строго забрани 

свако трчање; 
- Ученике нижих разреда упућује да формирају колону држећи се за руке. 
- У случају густог дима упућује ученике на погнут положај тела; 
- Ако је наведени пут и излаз у Плану евакуације угрожен од пожара дужан је да користи 

најближи излаз који није угрожен од пожара; 
- Током евакуације дужан је да пружи помоћ ученицима, а нарочито ученицима са посебним 

потребама и сметњама у развоју; 
- Дужан је да се креће на зачељу колоне ученика који се евакуишу (спремачица се налази на 

челу); 
- У случају закрчења евакуационог пута или излаза, дужан је да окупи ученике и коришћењем 

различитих начина (мобилни телефон, приручна средстава, гласом или на други ефикасан 
начин) укаже на своје присутво у одређеној учионици или просторији; 

- По извршеној евакуацији дужан је да ученике окупи на зборном месту; 
- Дужан је да оствари увид у број евакуисаних ученика прозивком; 
- Дужан је да руководиоца евакуације извести о успешности евакуације. 

 

 Дужности осталих запослених  
- Пре напуштања просторија дужни су да искључе све електричне уређаје; 
- Прегледају радни простор, узму личне ствари; 
- Изађу из просторија, затворе врата и убрзаним кораком окупе се на утврђеном месту и ставе 

се на располагање Руководиоцу акције – Ходник на приземљу или I спрату у зависности од 
конкретних околности; 

- Изврше све налоге Руководиоца акције - распореде се на појединим тачкама у објекту у 
којима може доћи до закрчења људског тока (прелаз из ходника у степенишни простор, код 
излазних врата дуж етапа евакуације);  

- Гласно упућују (усмеравају) на правац кретања и помажу у вршењу евакуације ученика и 
запослених; 

- По налогу Руководиоца акције изврше преглед просторија и утврде да ли има ученика који 
се нису евакуисали о чему извештавају Руководиоца акције; 

- Напусте објекте тек по извршеној евакуацији ученика, у тишини и без панике, кроз 
обележене излазе; 

- По напуштању објеката дужни су да се окупе на зборном месту, и чекају даља упуства. 
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Члан 37 
 

 Поступци након спроведене евакуације 
Након спроведене евакуације и окупљања ученика и запослених на зборном месту, руководиоци 
евакуације и спасавања процењују ситуацију у оквиру које: 

- Са наставним особљем проверавају да ли су сви ученици и запослени напустили објекат; 
- Одређују мере, радње и поступке које треба предузети на хитном санирању последица 

ванредног догађаја (гашење пожара и слично); 
- У сарадњи са референтом заштите од пожара, одређују радње које треба предузети ради 

спровођења акције спасавања лица која су блокирана у деловима зграде (коришћење 
опреме за извођење спасавања, одређивање запослених за спасавање, редоследа 
спасавања и слично); 

- Дозвољавају преосталим лицима која не могу учествовати у даљим акцијама да се удаље са 
места несреће. 

 
Члан 38 

Начин спровођења евакуације - Фазе евакуације 

У овом делу описно су обрађене фазе евакуације на начин из кога се види улога запослених 
проистекла из претходно извршене поделе дужности.  

Опис садржи и све битне прописане поступке који су у функцији успешне реализације и служи за 
оперативно увежбавање спровођења евакуације из школских просторија. 

1. - Припремна фаза 

По настанку непосредне опасности или непосредно по настанку ванредног догађаја, Директор, 
Секретар или Лице овлашћено за спровођење евакуације активира сигнал за општу евакуацију. 

Након активирања утврђеног сигнала (пиштаљком и гласом) домар/чистачица хитно проверава да 
ли су сва излазна врата откључана, а ако нису, одмах их откључава и учвршћује крила врата у 
отвореном положају. 

Након откључавања и учвршћивања излазних врата, домар/чистачица позиционира се на кључној 
тачки у објекту (прелаз из ходника у степенишни простор, код излазних врата дуж етапа евакуације) 
и чека колону ученика као би помогла приликом евакуације. 

У случају да је у објекту настао пожар, домар/чистачица искључује напајање електричном енергијом 
део објекта или цео објекат на етажном односно главном електричном прекидачу. 
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Након сигнала, сви запослени врше припрему за евакуацију - свако у свом делокругу рада (затварају 
прозоре, гасе електричне потрошаче и слично). 

Секретар школе за евакуацију припрема матичне књиге и вредности од значаја за функционисање 
школе (школске печате, штамбиље и слично) заједно са администратино-финансијским особљем.  

Наставници који у тренутку активирања сигнала одржавају наставу, врше предвиђене припреме за 
евакуацију при чему окупљају ученике, смиреним гласом их обавештавају о потреби, начину и 
правцу напуштања објекта. Припемна фаза свих наставника који одржавају наставу би требало да 
буде истовремена. 

У случају избијања пожара, Референт заштите од пожара припрема ватрогасне справе и опрему 
којом ће од топлоте заштитити колоне ученика који се евакуишу. 

Наставници и остали запослени (који немају задужења у припремној фази евакуације) се окупљају 
на утврђеном месту у објекту и стављају на располагање Руководиоцу акције. 

2. - Фаза евакуације – са етапама 

Након извршених припрема евакуација се започиње по принципу да објекат напуштају ученици из 
просторија на I спрату које су најугроженије и најудаљеније од главног улаза у зграду, а затим и 
ученици из просторија на  приземљу. 

Евакуација ученика са I спрата и приземља објекта може се вршити и паралелно, уз присуство више 
запослених распоређених на кључне тачке у циљу спречавања закрчења људског тока. 

Руководилац акције распоређује запослене без конкретних задужења на кључне тачке у циљу 
спровођења евакуације ученика. 

Руководилац акције упућује Помоћника руководиоца акције на зборно место у циљу прикупљања 
информација о степену успешности евакуације. 

(I) Етапа – Од полазног места до првог излаза (ПИ): 
Ученици прелазе прву етапу евакуације (од полазног места до излаза из учионице) у тишини, без 
панике и у формираној колони. На вратима учионице (првог излаза) се налази наставник који 
котролише начин изласка ученика из учионице. У случају задимљавања, упућује ученике на погнут 
положај тела. 

Наставници суседних учионица би требало да имају међусобни визуелни контакт и да буду у 
вербалној комуникацији у циљу избегавања закрчења евакуационих коридора и синхронизовања 
поступака евакуације.  
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Наставници и чистачица распоређена на кључној тачки би требало да имају међусобни визуелни 
контакт и да буду у вербалној комуникацији у циљу избегавања закрчења евакуационих коридора и 
синхронизовања поступака евакуације. 

(II) Етапа – Од првог излаза до етажног излаза (ЕИ): 
Чистачица распоређена ка кључној тачки, гласно и одсечно указује ученицима на циљ друге етапе 
(прелазак путање ходником од учионице до Етажног излаза) односно позива ученике да се крећу ка 
њој, у тишини, без трчања и задржавајући формацију. 

Након изласка последњег ученика из учионице најудаљеније излазу, која се прва евакуише, излазе 
ученици и из просторије за боравак, а након тога и осталих учионица и просторија и прикључују се 
већ формираној колони ученика који се налазе у ходнику I спрата. 

Евакуацију започиње наставник који прати кретање ученика и коригује евентуално разбијање 
формације, елиминише панику и помаже ученицима у преласку етапе. Наставнику који се креће на 
крају колоне у одржавању формације и реда током преласка друге етапе помаже запослени 
распоређен на кључну тачку на Етажном излазу. 

Након евакуације ученика са I спрата, запослени распоређени на кључне тачке на I спрату објекта 
(Етажни излаз), врше обилазак просторија на I спрату како би се уверили да су се сви ученици и 
запослени евакуисали, а након оствареног увида (прегледом просторија), Руководиоца акције 
извештавају да је евакуација извршена. 

(III) Етапа – Од етажног излаза до крајњег излаза (КИ): 
Након доласка колоне ученика до чистачице распоређене на Етажном излазу (ЕИ) на I спрату 
објекта, она их гласно и одсечно упућује на силазак низ степениште (ка приземљу), односно ка  
запосленима који су распоређени на кључним тачкама (на приземљу и на улазу у објекат). 

Ученици се са спрата, у колони, без трчања и панике крећу низ степенишни простор ка приземљу 
објекта. Прелазак треће етапе надзиру чистачица (на челу), Наставник групне наставе (на зачељу), 
Помоћник Руководиоца акције и запослени распоређени на кључне тачке. У случају пада или 
повреде ученика, запослени који надзиру евакуацију ученика дужни су да им укажу помоћ не 
реметећи формацију и ток осталих ученика који се евакуишу. 

Након силаска низ степениште, чистачица и запослени распоређени на кључну тачку у приземљу, 
гласно и одсечно указују ученицима на циљ преласка треће етапе – крајњи излаз из објекта, 
позивајући ученике да се крећу ка њима, у тишини, без трчања и задржавајући формацију. 

Евакуација ученика из просторија на приземљу врши се на исти начин и истим редоследом као и 
евакуација са I спрата (прво из просторије најудаљеније излазу, потом се прикључују ученици из 
осталих просторија, формира се и одржава формација, проверава прегледом свих просторија да ли 
су се сви евакуисали, чистачица и запослени распоређени на кључну тачку у приземљу гласно и 
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одсечно указују ученицима на крајњи излаз из објекта, позивајући ученике да се крећу ка њима, у 
тишини, без трчања и задржавајући формацију). 

  
3. - Фаза евакуације 

(IV) Етапа – Од крајњег излаза (ГИ) до безбедног места: 

На крајњем излазу (ГИ) из објекта Школе (на кључној тачки), распоређено је више запослених у 
циљу помагања при изласку ученика из објекта и спречавања разбијања формације ученика након 
изласка из објекта. 

Након изласка из објекта, чистачица, односно Помоћник руководиоца акције (на челу), наставник 
(који се креће на зачељу колоне), задржавајући формацију, ученике одводе на зборно место. 

По доласку на зборно место, сваки наставник врши прозивку својих ученика како би се уверио да су 
сви ученици напустили објекат, односно да је четврта фаза евакуације успешно завршена. 

Резултат извршене прозивке, наставник саопштава Помоћнику руководиоца акције. 

 
Члан 39 

Коридори евакуације: 

Ширина ходничких излаза на првом спрату износи 1,5 метар (према главном степеништу). 

Ширина ходничких излаза на међуспрату износи 1.5 метар (према главном степеништу). 

Ширина ходничких излаза на приземљу износи 2.5 метар (према главном излазу). Из просторија 
„зборница“, „котларница и „кухиња“ излаз је директан. 

Евакуациони правци (Коридори евакуације) обележени су и осветљени сигналним светлом 
(«противпанична расвета»), које указује на исправан правац кретања у току евакуације. 
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6. УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА 
 

Члан 40 

Сваки запослени или друго лице које примети непосредну опасност од избијања пожара или примети пожар 
дужан је да уклони опасност, односно да угаси пожар ако може то да учини без опасности за себе или другог. 
Уколико лице које примети пожар не може само да угаси пожар, дужно је да о томе без одлагања обавести 
дежурног у Школи или најближу ватогасну јединицу на број 193, односно полицијску станицу на број 192 
дајући кратке и јасне информације о пожару. 

Дежурног ватрогасца јединице односно МУП обавештава о следећем: 

 Где гори (назив објекта, адреса); 
 Шта гори (уређаји, документација, ентеријер); 
 Ко позива (име, презиме и телефон). 

После настанка пожара и давања знака за узбуну забрањена је употреба фиксних телефона Школе, изузев за 
неодложне разговоре који су у вези са насталим пожаром. 

Руководилац акције, чим сазна за пожар утврђује које се мере морају предузети у погледу употребе средстава 
и опреме за гашење пожара, организација гашења, евакуације и спасавања, тражење помоћи у случају 
повређених особа и слично, те предузимање вођења акције гашења до доласка ватрогасне јединице. 

По пристизању ватрогасне јединице Руководилац акције пружа обавештење ватрогасцима о месту пожара и 
материјалима који се тамо налазе и могу бити опасни у пожару. 

Руководилац акције одржава ред и онемогућава улазак у школски простор непознатим лицима. 

Сви запослени који се затекну у непосредној близини пожара, дужни су да, на позив Руководиоца акције, 
приступе гашењу пожара.  

Приликом акције гашења на месту пожара сме се налазити само потребан број запослених, а остали присутни 
су дужни да мирно и без панике напусте простор кроз означене пролазе и излазе, на начин да не изазову 
повреде или панику (сагласно Плану евакуације). 

Особе захваћене и повређене пожаром, треба одмах збринути и одвести у болницу. 

Пре напуштања просторије и почетка гашења пожара, запослени на свом радном месту мора: 

 Искључити електричну енергију; 
 Спречити настанак панике приликом изласка из радног простора; 
 Ако су пожаром захваћени електрични уређаји потребно их је одмах искључити, што сме само за то 

одређена особа; 
 Електрични уређаји захваћени пожаром се гасе само након искључења напона на разводном ормару 

(путем сигурносне склопке FID 40/0,5); 
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 Гашење пожара у близини електричних уређаја који су и даље остали под напоном треба предузети 
уз посебне мере безбедности. Забрањено је ручно гашење пожаром захваћених електричних уређаја 
под високим напоном, било којим средством на било који начин; 

 Ради смањења штете, мора се водити брига да се избегне непотребно поливање воде по предметима 
и уређајима, те да се уклоне материјали и предмети који би могли бити оштећени од ширења 
пожара; 

 Након сваког гашења пожара, у сарадњи са професионалном ватрогасном јединицом, одређује се 
Противпожарна стража која ће на месту пожара дежурати пар сати након локализовања пожара 
како би се спречило поновно избијање пожара; 

 Искоришћену опрему и уређаје за гашење пожара потребно је одмах довести у исправно стање и 
вратити на одређена места. 
 

  Поступак код откривања пожара у радном времену 

Члан 41 

Када се примети пожар у почетној фази поступати на следећи начин: 

 Пиштаљком или гласом алармирати ученике, запослене и друга лица која су се затекла у угроженом 
простору; 

 Ватру гасити расположивом опремом тако да се онај који гаси пожар увек налази између пламена и 
излаза (леђима окренут излазу да пламен не би пресекао пут); 

 Искључити систем климатизације, електричне енергије за општу потрошњу изузев расвете и нужних 
потрошача; 

 Ако се пожар не може брзо на безбедан начин угасити, искључити струју на прекидачу спратне табле, 
односно главном осигурачу и приступити евакуацији из угроженог дела простора; 

 Пре отварања врата треба их додирнути и проверити да ли су топла; 
 Ако су врата топла не треба их отварати, а ако нису, отворити пажљиво и уколико на путу за 

евакуацију нема пламена и дима треба кренути ка излазу; 
 За собом затворити врата просторије; 
 Врата не закључавати, јер се може јавити потреба да се морате вратити у просторију ако вам је 

одсечен пут за евакуацију; 
 Приликом евакуације не треба трчати, већ погнуто (због дима), кренути у напуштање објекта; 
 За евакуацију користити обележен евакуациони правац и кретати се у смеру који показују табле са 

ознакама смера за евакуацију; 
 Никако се не враћати у просторије уколико сте нешто заборавили; 
 Уколико одело буде захваћено пламеном треба стати, главу погнути ниже од тела, а затим се 

котрљати ради гашења пламена; 
 Када се изађе из објекта, треба се удаљити од њега најмање 20 метара и у објекат се не враћати док 

Руководилац акције то не допусти; 
 Ако се просторија не може напустити због пламена и дима на путу за евакуацију телефоном или на 

други начин обавестити  ватрогасце о месту где се налазите; 
 Немојте одмах отварти или разбијати прозор јер може доћи до повлачења дима у просторију; 
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 Уколико дим улази у просторију због дисања савити се што ниже поду; 
 Када дим почне озбиљније да улази у просторију и онемогући дисање направити отвор у доњој зони 

прозора (не разбијати га комплетног). Кроз овај отвор треба дисати ваздух од споља. 
 Ако се просторија не може напустити због пламена и дима на путу за евакуацију, присуство у датим 

просторијама треба на погодан начин означити (истицањем ознака на прозорима и слично). 

 
Поступак кад се ученици, запослени и друга присутна лица о пожару обавештавају путем алармирања 
гласом 

Члан 42 

При алармирању поступати на следећи начин: 

 Ако се констатује да је аларм лажан, покушати утврдити због чега је до тога дошло, а лажну дојаву 
констатовати у књизи догађаја; 

 Ако се ради о стварном пожару приступити гашењу истог ако је пламен мали и може се брзо и 
безбедно угасити; 

 Уколико је пламен већи, па се не може угасити расположивим средствима за гашење пожара, позвати 
ватрогасну јединицу (на 193); 

 Алармирати цео објекат; 
 Наложити евакуацију по плану; 
 Искључити струју на спратној табли у делу зграде где је дошло до пожара; 
 Пружити помоћ у циљу да се евакуација што брже одвија, помаже се лицима која физички нису у 

могућности да се сама евакуишу; 
 Обавезно проверити спратну површину како би се потврдило да нико није остао у објекту; 
 По пристизању ватрогасне јединице одржавати ред око зграде и онемогућити улазак у објекат 

непознатим лицима. 

Поступак код откривања пожара ван радног времена 

Члан 43 

Након што уочи пожар, лице које је уочило пожар поступа на следећи начин: 

 Приступа гашењу истог ако је пламен мали и може га  брзо и безбедно угасити; 
 Уколико је пламен већи па процени да сам не може да га угаси расположивим средствима за гашење 

пожара позива ватрогасну јединицу (на 193); 
 Искључује  струју на спратној табли у делу зграде где је дошло до пожара; 
 Обавештава Директора школе; 
 По пристизању ватрогасне јединице одржава ред око зграде и онемогућава улазак у објекат 

непознатим лицима. 
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7. ОСНОВНА ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Члан 44 

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.  

Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара доноси Директор Школе. 

За Програм основне обуке из области заштите од пожара прибавља се сагласност Министарства унутрашњих 
послова. 

Основну обуку из области заштите од пожара врши овлашћено правно лице ангажовано за спровођење 
превентивних мера заштите од пожара, уз услов да испуњава Законом о заштити од пожара прописане услове. 

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, одмах по ступању на рад или 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на рад, а на основу Програма основне обуке из области заштите 
од пожара. 

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; средставима и опреми за гашење пожара; тактици гашења пожара; 
опасностима од пожара на радном месту; мерама заштите од пожара; садржини ових Правила; а посебно 
поступању запослених у случају избијања пожара у школском простору/објекту, евакуацији и спречавању 
ширења пожара; као и о одговорности због непридржавања прописаних и наложених мера заштите од 
пожара. 

Провера знања запослених из области заштите од пожара врши се једном у 3 године. 

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

Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да се накнадно, у року од 15, а најкасније у року од 30 
дана од дана извршене провере, подвргне поновној провери знања. 

Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим Правилима и обавештен да је у року од 
30 дана од дана ступања на рад дужан да присуствује обуци и провери знања по Програму основне обуке из 
области заштите од пожара. 
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8. ПРОРАЧУН МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЉУДИ КОЈИ СЕ МОГУ  БЕЗБЕДНО ЕВАКУИСАТИ ИЗ ОБЈЕКТА 

Члан 45 

Максималан број људи који се у једном тренутку могу наћи у школском простору је око 170, (око 90 ученика и 
око 80 одраслих – запослених, родитеља и других лица). 

Анализа евакуације се ради за нејнеповољнији случај, а то је евакуација особa која се нађу на I спрату у 
учионици најудаљенијој излазу.  

Припрема – време припреме за евакуацију 
Време припреме за евакуацију је време од тренутка када лице, које ће се евакуисати, буде обавештено да је 
настао пожар, па до тренутка почетка напуштања просторије (у складу са Планом евакуације). 
Време припреме за евакуацију јавних објеката је 3 минута. 
Тп = Тn =  180 sec. 
 
Прва етапа – време од полазног места до првог излаза 
Узима се најнеповољнији случај, када се особа налази у најудаљенијем делу просторије и мора да дође до 
излазних врата из просторије.  
Кретање особа у другој етапи мора да се заврши за 30 секунди.  
Т1 = 6,0 m : 1,50 m/sec. =  4 sec. 
 
Друга етапа – време од првог излаза до етажног излаза 
Изласком из просторије на I спрату  долази се у двосмерни ходник. Узимамо у обзир случај да се на ходнику I 
спрата налази 60 особа које наилазе на степениште, које сa првог спрата воде на приземље.  
Процењено време задржавања због наиласка на скретање веће од 60 степени је (60/10)x1x2=12 sekundi 
Кретање особа у трећој етапи мора да се заврши за 60 секунди. 
Т2 = (16,0 m :  1,50 m/ sec.) + 12= 23 sec.  
 
Трећа етапа – време од етажног излаза до крајњег излаза 
Кретање особа у четвртој етапи мора да се заврши за 300 секунди. 
Т3.1 = 6,0 m :  (1,50 m/sec. : 0,8) = 3,2 sec.  (за кретање степеништем које спаја први спрат са приземљем), 
Т3.2 = (80/10 x 1 x 2 )+( 7,0 m : 1,50 m/sec) = 20,6 sec. (за кретање равним делом пута), 
 
Т3 = Т3.1 + Т3.2 = 3,2 + 20,6  =  24 sec. 
 
Четврта етапа – време од крајњег излаза до безбедног места 
Т5 = 20,0 m :  1,50 m/sec. =  14 sec. 
 
Укупно време евакуације на крају износи: 
Ту = Т1 + Т2 + Т3 + Т4  + Т5  = 180 + 4 + 23 + 24 + 14 = 245 sec. ≈ 4 минута  
 
Ако се зна, да за овакву намену објекта дозвољено време за евакуацију износи 10 минута, констатујемо  
да се максимални број од 170 лица у овом делу објекта, може безбедно евакуисати из објекта,  односно   да 
путеви за евакуацију и евакуациони излази задовољавају услове за брзу и ефикасну евакуацију. 
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9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 46 

Заштита од пожара је континуирани процес који се мора обављати непрекидно у току рада, применом нових и 
одржавањем постојећих мера заштите од пожара, чиме се омогућава да се на време идентификује опасност и 
елиминише ризик од избијања пожара у простору о коме се старамо. 

 

Члан 47 

На сва питања из области заштите од пожара која нису регулисана овим Правилима примењиваће се важећи 
Закон и други прописи. 

 

Члан 48 

Измене и допуне ових Правила врше се код битних промена у школском простору који са собом носе и 
измене ризика од пожара као што су: 

 Битне промене броја лица која бораве у школском простору у односу на евакуационе правце и 
могућности обезбеђивања евакуације свих лица из школског простора; 

  Надградња објеката, повећање броја потрошача електричне енергије, у смислу да ли постојеће 
инсталације могу у школском простору задовољити новонастале потребе. 

 

Члан 49 

Измене и допуне ових Правила врше се на начин њиховог доношења. 
 

Саставни део ових Правила, односно Плана и поступака у случају потребе за евакуацијом из објекта Школе су 
графички прилози који следе на крају ових Правила. 

 

Члан 50 

Повреда одредаба ових Правила сматра се повредом радне обавезе сагласно актима Школе. 
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Члан 51 

 

Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

Ступањем на снагу ових Правила, престају да важе Правила заштите од пожара, дел.бр. 638. од 19.11.2015. 
године. 

 

 

   Председник Школског одбора  

        __________________________ 

              Драги Величковић 

 

 

Ова Правила заведена су под деловодним бројем _________________ од ________________ године, 
објављена на огласној табли Школе дана _______________  године, а ступају на снагу дана 28.10.2020. године. 

 

 

Секретар школе 

_____________________________ 

Милан Јовановић 
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Прилог 1 

 

ЛИСТА ОСНОВНИХ ПОДАТАКА У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 

 

ТЕЛЕФОН ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ:  192 и 011/ 3440643 

ТЕЛЕФОН ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ:   193 

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ:  194 и 011/ 3615001 

ТЕЛЕФОНИ ДОМА ЗДРАВЉА:  011/3402-522, 3402-680, 

НАЗИВ ОБЈЕКТА ЈЕ: .............................. ОШ „Н.Х. Душан Дугалић“  

АДРЕСА ОБЈЕКТА: ................................  Ђердапска бр. 19 

НАЗИВ УСТАНОВЕ ЈЕ: ..........................  Основа Школа „Н.Х. Душан Дугалић“ 

АДРЕСА УСТАНОВЕ ЈЕ: ........................  Ђердапска бр. 19 

ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ШКОЛЕ: ............  011/28-36-838 
      011/28-36-769 
 

ОБАВЕШТЕЊА КОЈА ТРЕБА ПРУЖИТИ КОД ПОЗИВА ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ: 

 НАЗИВ И АДРЕСА ОБЈЕКТА У КОМ ЈЕ ИЗБИО ПОЖАР 
 ИМЕ ЛИЦА КОЈЕ ЈАВЉА, ФУНКЦИЈА, ТЕЛЕФОН 
 ВРСТА ОБЈЕКТА И МАТЕРИЈАЛИ КОЈИ ГОРЕ 
 ОБИМ ПОЖАРА И ЖАРИШТЕ 
 ДА ЛИ У ОБЈЕКТУ ИМА ЉУДИ 
 ПОСТОЈИ ЛИ ОПАСНОСТ ПО ЉУДЕ И ОКОЛНЕ ОБЈЕКТЕ 
 КОЈЕ МАТЕРИЈЕ ГОРЕ И ПОСТОЈИ ЛИ ОПАСНОСТ ОД ТРОВАЊА И ЕКСПЛОЗИЈА 

 БРОЈ ТЕЛЕФОНА СА КОГ ЈЕ ПОЗВАНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 
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Прилог 2 

 

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 

 

 Законска је обавеза сваког грађанина да када примети пожар приступи његовом гашењу ако тиме не 
угрожава сопствени живот; 

 Истовремено на адекватан начин (пиштаљком и/или гласом) о избијању пожара упозорити ученике, 
запослене и остале присутне у школском простору и објекту; 

 Пожар гасити, ако је могуће једновремено са више преносивих апарата за гашење пожара; 
 Приликом гашења излазна врата просторије морају бити увек иза леђа, како би се спречило да 

пламен (ако се не може угасити) одсече одступницу из просторије; 
 Ако се пожар не може угасити треба кренути у евакуацију; 
 Пре отварања врата треба их додирнути и проверити да ли су топла; 
 Ако су врата топла, не треба их отварати, а ако нису, отворити пажљиво и уколико на путу за 

евакуацију нема пламена и дима треба кренути ка излазу; 
 За собом затворити врата просторије; 
 Врата не закључавати, јер се може јавити потреба да се морате вратити у просторију ако вам је 

одсечен пут за евакуацију; 
 Приликом евакуације не треба трчати, већ погнуто (због дима), кренути у напуштање објекта; 
 За евакуацију користити обележен евакуациони правац и кретати се у смеру који показују табле са 

ознакама за евакуацију; 
 Никако се не враћати у просторије уколико сте нешто заборавили; 
 Уколико одело буде захваћено пламеном треба стати, главу погнути ниже од тела, а затим се 

котрљати ради гашења пламена; 
 Када се изађе из објекта, треба се удаљити од њега најмање 20 метара и у објекат се не враћати док 

Руководилац гашења то не допусти; 
 Ако се просторија не може напустити због пламена и дима на путу за евакуацију, телефоном или на 

други начин обавестити  ватрогасце о месту где се налазите; 
 Немојте одмах отварти или разбијати прозор, јер може доћи до  повлачења дима у просторију; 
 Уколико дим улази у просторију због дисања савити се што ниже поду; 
 Када дим почне озбиљније да улази у просторију и онемогући дисање направити отвор у доњој зони 

прозора (не разбијати га комплетног). Кроз овај отвор треба дисати ваздух од споља. 
 Ако се просторија не може напустити због пламена и дима на путу за евакуацију, присуство у датим 

просторијама треба на погодан начин означити (истицањем ознака на прозорима и слично). 
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Прилог 3  
Задужења запослених у случају избијања пожара 

Лице задужено за руковођење акцијом евакуације и спасавања у случају избијања пожара је Директор школе. 

Директор школе одређује задужења запослених у случају избијања пожара. 

Уколико у тренутку избијања пожара Директор школе није присутан, акцијом евакуације и спасавања 
руководи Секретар школе. 

Уколико у тренутку избијања пожара ни Секретар школе није присутан, акцијом евакуације и спасавања 
руководи Лице овлашћено за спровођење евакуације. 

Дужност Директора у случају избијања пожара: 

 Налаже искључивање довода електриче енергије у угроженом простору (или целом школском 
простору) путем осигурача који се налазе на разводним таблама на етажама, или искључивањем 
довода електричне енергије на главној склопки у приземљу објекта; 

 Хитно обавештава или налаже обавештавање ватрогасно-спасилачке јединице, полицијске станице и 
службе хитне помоћи; 

 Налаже општу или делимичну евакуацију; 
 Налаже евакуацију матичних књига и других вредности од значаја за функционисање школе (школски 

печат, школски штамбиљ и слично)  

Дужност Секретара школе у организованој евакуацији: 

 По налогу Руководиоца акције, хитно обавештава ватрогасно-спасилачку јединицу, полицијску 
станицу и службу хитне помоћи; 

 По налогу Руководиоца акције, искључује довод електриче енергије у угроженом простору (или 
целом школском простору) путем осигурача, или искључивањем довода електричне енергије на 
главној склопки у приземљу објекта; 

 Спроводи евакуацију матичних књига и других вредности од значаја за функционисање школе 
(школски печат, школски штамбиљ и сл.)  
 

Дужност Шефа рачуноводства у организованој евакуацији: 

 Извршава налоге Руководиоца акције (Директора / Секретара) 
 По налогу Руководиоца акције, хитно обавештава ватрогасно-спасилачку јединицу, полицијску 

станицу и службу хитне помоћи; 
 По налогу Руководиоца акције организује и руководи евакуацијом матичних књига и других 

вредности од значаја за функционисање школе (школски печат, школски штамбиљ и сл.)  
 Пружа сву потребну помоћ при евакуацији ученика.  
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Дужност Присутног помоћног радника – чистачица/домар у организованој евакуацији: 

 Извршава налоге Руководиоца акције (Директора / Секретара ) 
 Обавештава ученике и запослене о насталим опасностима; 
 Обезбеђује отварање улазних врата (целом ширином) и њихово фиксирање у отвореном положају;  
 По налогу Руководиоца акције, искључује довод електриче енергије у угроженом простору (или 

целом школском простору; 
 Усмерава ученике на правац евакуације; 
 Помаже деци у току евакуације; 
 Спречава настанак панике и стварање нереда; 
 Извршава проверу да ли су сви ученици напустили просторије и проверава стање у просторијама; 
 Сам се евакуише истим правцима евакуације. 

Дужност Наставника у организованој евакуацији: 

 Да извршава налоге Руководиоца акције (Директора / Секретара) 
 Да води рачуна о евакуацији ученика из учионица, помоћних просторија и ходника; 
 Да пре напуштања просторија искључи све потрошаче електричне енергије и затвори прозоре; 
 Да прегледа радни простор и понесе личне ствари; 
 Да заједно са ученицима изађе из радне просторије, затвори врата и убрзаним кораком, одређеним 

правцима евакуације, без галаме и панике, напусти школски простор и објекат кроз обележене 
излазе. 

 Да обезбеди употребу влажних марамица за заштиту дисајних путева ученика. 

Запослени се евакуишу после изведене евакуације ученика из објекта. 

По изласку из зграде запослени се окупљају на зборном месту и чекају даља наређења Руководиоца акције. 
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Прилог 4 
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