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II

Мере заштите од пожара
Члан 4.

Мере заштите од пожара имају за циљ отклањање узрока настанка
пожара, спречавање избијања, ширење пожара и гашење пожара.
Члан 5.
Мере заштите од пожара у смислу овог Правилника су:
1. Одржавање у исправном стању објеката и уређаја и њихово
наменско коришћење на безбедан начин како би се спречио
настанак пожара;
2. Електричне инсталације и електрични уређаји морају бити
изведени по прописима и постављени на таквим местима да не
представљају изворе опасности од пожара;
3. Електричне инсталације и уређаји морају бити осигурани од
кратког споја
преоптерећења одговарајућим осигурачима и
склопкама.
Осигурачи
морају
бити
димензионисани
за
одговарајуће оптерећење и не смеју се лицновати него
замењивати исправним;
4. Запаљиве и лако запаљиве материјале складиштити према
прописима;
5. Обезбедити задовољавајућу количину справа и средстава за
гашење пожара;
6. Рад са отвореним пламеном и уређајима са усијаном површином
, апаратима за заваривање и лемљење у објекту може се
обављати само по одобрењу одговорног лица уз истовремену
сагласност руководиоца радова уз потпуно предузимање мере
заштите од пожара и обезбеђење средстава за гашење пожара;
7. Коришћење грејних тела са усијаним влакнима вршити уз
посебне мере опреза и приликом напуштања простора у којој се
користи исти се искључује;
8. Све запослене раднике обучити из области заштите од пожара и
за употребу справа и средстава за гашење.
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III

Организација и начин вршења унутрашње контроле
заштите од пожара
Члан 6.

Унутрашња контрола заштите од пожара спроводи се на нивоу
Школе, а врши је директор или лице које је он решењем одредио.

IV

Права и обавезе органа Школе

1. Савет Школе
Члан 7.
Савет Школе представља орган управљања у области
организовања, спровођења и унапређења заштите од пожара. Поред
послова и задатака који су му стављени у надлежност Законом и
прописима Савет врши и следеће послове и задатке:
1. Доноси Правилник о заштити од пожара , програм обуке радника
из области заштите од пожара и друга акта у вези са тим;
2. Остварује увид у стање мера заштите од пожара и исте
унапређује
такође
и
обезбеђује
средства
за
њихову
реализацију;
3. Утврђује материјалну и другу одговорност радника за стање
мера заштите од пожара , спровођење прописа и наложених
мера;
4. Врши и друге послове и задатке који му се ставе у надлежност
као и оне које доприносе унапредјењу заштите од пожара.

2. Директор Школе
Члан 8.
Задаци директора у области заштите од пожара су:
1. Организација, спровођење и координирање активности за
спровођење мера заштите од пожара дефинисане Законом,
Статутом и Правилником;
2. Припремање Савету предлога мера и финансијских средстава за
спровођење мера заштите од пожара;
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3. Сарадња са надлежним инспекцијским службама у вези заштите
од пожара, извршавање наложених мера и организовање
откљањања констатованих недостатака;

4. Организација обуке радника из области заштите од пожара и
информисање о стању мера заштите од пожара;
5. Старање о количини, исправности и наменском коришћењу
средстава и опреме за гашење пожара;
6. Одређивање референта за заштиту од пожара коме се решењем
ставља у надлежност задатак спровођења мера заштите од
пожара.

V

Дужности и права запослених у Школи
Члан 9.

Сваки запослени је дужан да спроводи и унапређује заштиту од
пожара а нарочито:
1. да се придржава задатака и спроводи мере које су прописане
овим Правилником, Законом и другим актима, упутствима и
наредбама;
2. да пажљиво и стручно рукује са опасним материјалима ,
инсталацијом и уређајима и предузима мере заштите у руковању
истим;
3. да отклања све недостатке који могу изазвати пожар или о истим
известити непосредног руководиоца;
4. да средства и опрему за гашење пожара користе искључиво
наменски и да се стара да иста увек буде исправна и
приступачна;
5. да присуствује обуци из области заштите од пожара, своје знање
користи и усавршава, учествује у практичним вежбама као и у
акцијама гашења пожара и спасавања људи и имовине како у
својој тако и у другим организацијама;
6. да се за време рада стара о хигијени свог радног места а по
завршетку рада отклони све узроке настанка пожара, искључи
електричну инсталацију, грејна тела и погонске машине;
7. да врши и остале послове које му у вези са заштитом од пожара
стави у задатак непосредни руководилац.
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Члан 10.
Сваки запослени који примети непосредну опасност од избијања
пожара или примети пожар дужан је да опасност отклони или угаси
започет пожар ако то може без опасности по себе или друге .
У случају да запослени не може сам да угаси пожар, дужан је да о
насталом
пожару
извести
непосредног
руководиоца,
позове
телефоном или на неки други начин у најкраћем могућем року
обавести ватрогасну јединицу (телефон број 93) и полицију (телефон
број 92).
Члан 11.
Запослени има право на накнаду зараде због одсуствовања са рада
у следећим случајевима:
1. За време стручног оспособљавања и обучавања из области
заштите од пожара ;
2. За време гашења пожара и спашавања људи и имовине од
пожара и елементарних непогода како у својој организацији
тако и у другим организацијама;
Накнада личних примања се исплаћује по важећим прописима.
Запослени има право накнаде материјалне штете коју је претрпео
извршавајући своје обавезе у гашењу пожара и других обавеза , које
су предвиђене овим Правилником, Законом и другим прописима као
што су оштећење одеће и обуће, превозних средстава, средстава везе
и личних ствари.
Запослени има сва права из здравственог и пензијског осигурања
за време обављања дужности и обавеза из области заштите од пожара
у случају повреде или смрти.
VI Одговорност радника због непридржавања прописаних
и наложених мера заштите од пожара
Члан 12.
Радници су дужни да се у свом раду придржавају мера заштите од
пожара прописаних законом као и другим актима донетим на основу
Закона и овог Правилника као и мере које им на основу прописа
налажу одговорни радници као и инспекцијски органи.
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Члан 13.
Непридржавање мера заштите од пожара наведених у претходном
члану представља тежу повреду радне обавезе и радне дисциплине.
Члан 14.
Одредбе овог Правилника обавезне су и примењују се на све
раднике који су засновали радни однос по било ком основу као и на
раднике других предузећа и установа и органа који се налазе у
Школи.
VII

Обука радника из области заштите од пожара
Члан 15.

Обучавање радника из области заштите од пожара врши се на
основу посебног Програма .
Програм се састоји из теоријског и практичног дела . Теоријски
део обуке се састоји из законских обавеза и општих знања из области
заштите од пожара. Практични део обуке обухвата упознавање са
прописаним мерама заштите од пожара, извођења показаних вежби,
гашења пожара као и непосредно упознавање радника са средствима
и опремом за гашење и дојаву пожара.
Члан 16.
Обука из заштите од пожара се спроводи у следећим случајевима :
1. код ступања радника на рад а пре распоређивања на послове и
радне задатке;
2. код премештаја радника на друге послове и радне задатке ако
се мере заштите од пожара битно разликују;
3. у току рада радника, периодично а након сваке три године
обавезно;
4. сваке године кроз практичну проверу знања руковања справама
и средствима за гашење.
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Члан 17.
Теоријско знање се проверава путем теста . Радник је задовољио
на тесту ако позитивно одговори на 80% предвиђених питања.
Члан 18.
Радник који није показао задовољавајући ниво знања на провери
дужан је да након 30 дана понови проверу.
Ако радник и на поновљеној провери не покаже задовољавајући
ниво знања сматраће се да не испуњава услове за даљи рад на датим
пословима и биће распоређен на друге послове.
VIII Поступак у вези извођења радова заваривања, резања
и лемљења
Члан 19.
Радови заваривања, резања и лемљења могу се обављати само на
местима припремљеним за то у складу са прописаним нормативима
техничке и противпожарне заштите.
Члан 20.
У случајевима када се заваривање врши ацетиленом и
кисеоником боце са истим морају да буду осигуране од пада и
удаљене најмање 5 метара од грејног уређаја, односно 10 метара од
отворене ватре.
Члан 21.
Заваривање се може обављати само када је место за заваривање
прописно обезбеђено и снабдевено довољним количинама средстава и
опреме за гашење и исто не представља опасност од избијања пожара
и експлозије.
Пре почетка заваривања одговорни радник за послове заштите од
пожара мора издати писмено одобрење за заваривање и то у три
примерка прописно заведена у деловодник и један доставља извођачу
заваривања.
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Члан 22.
Приликом заваривања, место заваривања мора бити у
полупречнику од 10 метара очишћено од свих запаљивих материјала,
а висина простора за заваривање не сме бити нижа од 1,80 метара.
Ако је немогуће испунити услов из претходног става све
запаљиве материје морају бити заштићене незапаљивим материјалом
или параванима од азбеста или метала непропусним за варнице.
Када се као мера заштите под кваси водом а врши се
електролучно заваривање извођач заваривања мора бити заштићен
од удара електричне струје.
Члан 23.
Посебна пажња мора се обратити код заваривања на таваницама,
међуспратним конструкцијама, крововима и цевоводима и слично,
због повећане опасности преношења топлоте што може изазвати
пожар и експлозију у суседним просторијама.
Члан 24.
Поред обезбеђења средстава и опреме за гашење пожара на
месту заваривања мора постојати дежурни радник ради евентуалне
интервенције.
Дежурни радник, са одговарајућом опремом на месту заваривања
мора остати још најмање један сат по завршетку радова.

IX Техничка опрема, средства за гашења пожара и поступци
у случају гашења пожара
Члан 25.
Због природе посла који се обавља у објектима и степена
пожарне опасности постављени су противпожарни апарати како је
дато у графичком прилогу.
Члан 26.
Сваки радник у објекту где ради или у непосредној близини
примети такво стање које би могло изазвати пожар или је пожар
избио, дужан је да покуша да отклони недостатке или ако је пожар
избио да га угаси ако то може да учини без опасности по себе и друге.
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