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На основу члана 6. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) и члана 36. Статута ,
Школски одбор школе П.Т. С. Ц. "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" из Кањиже на седници одржаној дана 30.05.2018. године донео је

ПРАВИЛНИК ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се мере, послови и задаци заштите од пожара, као и радници
одговорни за њихово спровођење у Школи П.Т.С.Ц. "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" из Кањиже (у
даљем тексту: Школа)
Члан 2.
Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи нормативне, организационо техничке,
превентивне, образовне, информативно-васпитне и друге природе.
Заштита од пожара се организује и непрекидно спроводи на свим местима и објектима
који су изложени опасности од пожара.
Члан 3.
Школа организује заштиту од пожара и обезбеђује спровођење мера заштите од пожара
прописаних Законом и другим прописима.
Члан 4.
У циљу спровођења и унапређења заштите од пожара у Школи се нарочито утврђују:
1. Мере заштите од пожара ;
2. Организација, делокруг и овлашћења ватрогасне јединице, службе за заштите од
пожара, односно права и обавезе референта и радника задужених за организовање и
спровођење превентивних мера заштите од пожара ;
3. Права и обавезе директора, радника са посебним овлашћењима и одговорностима и
осталих радника у вези са спровођењем заштите од пожара;
4. Начин упознавања радника са мерама и опасностима од пожара и поступком у случају
пожара;
5. Начин извођења теоретске и практичне обуке и провере знања у вези са познавањем
прописа из области заштите од пожара, као и руковању апаратима, средствима и
опремом за гашење пожара;
6. Поступак у вези са издавањем одобрења за извођење радова заваривања, резања и
лемљења на привременим местима;
7. Начин вршења унутрашње контроле спровођења заштите од пожара, као и дужности,
овлашћења и одговорности радника који ту контролу врше;
8. одговорности радника због непридржавања прописаних мера заштите од пожара, и
9. Дужности радника у случају избијања пожара и учешће у гашењу пожара.

Page 2 of 9

П.Т.С.Ц. "Беседеш Јожеф"-Кањижа

Правилник заштите од пожара

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki IskolaközpontTűzvédelmi szabályzat

Члан 5.
Организовање и спровођење заштите од пожара врши се на основу плана заштите од
пожара који сваке године доноси Школски Одбор на предлог Директора Школе.
Члан 6.
План заштите од пожара обухвата нарочито:
1. Процену угрожености од пожара;
2. Организацију заштите од пожара;
3. Начин употребе ватрогасне јединице (одељења)
4. Систем обавештења;
5. Поступак у случају пожара;
6. Техничку опрему и средства за гашење пожара;
7. Начин снабдевање водом;
8. Путеве, пролазе и прилазе;
9. Забрану уношења отворене ватре и других извора пламена;
10. Друге мере потребне за успешно функционисање и унапређивање заштите од пожара.
II. ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА И МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА
Члан 7.
У објектима и просторијама у којима се производе, прерађују, користе и држе запаљиве
течности, запаљиви гасови, експлозивни и други лако запаљиви материјали или се стварају
експлозивно смеће, није дозвољено:
1. Пушење, употреба отворене ватре, светиљке са пламеном и средстава за паљење;
2. Коришћење уређаја инсталација које могу изазвати пожар и експлозију;
3. Употребљавати алат који варничи;
4. Коришћења грејних уређаја са отвореним ватром, ужареним и прекомерно загрејаним
површинама;
5. Држање и смештај материјала који се склон самозапаљењу.
О мерама забране из става 1. овог члана, морају се на видном месту истаћи упозорења или
знаци забране.
Члан 8.
У производним и пословним зградама, просторијама и постројењима, електричне,
вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације, димоводи и
ложишта, морају се постављати и одржавати у исправном стању и према техничким
прописима.
Члан 9.
Забрањено је уношење ватре у објектима и просторијама у којима нису осигурана
одговарајућа ложитура, изграђени димњаци по грађевинским прописима и нормативима и
предузете мере заштите од пожара.
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Члан 10.
Уређаји и направе за ложишта ватре који се користе за загревање просторија и друге сврхе
(пећи, штедњаци, електричне грејалице) морају бити постављени на подлогу од ватросталног
материјала.
Око уређаја и направа за ложење ватре не смеју се остављати запаљиви и експлозивни
материјал и предмети.
Члан 11.
У уређајима и направама за ложење ватре мора се после завршетка радног времена
погасити ватра и из њих очистити пепео од чврстих горива, односно извршити искључење
електричних и других уређаја.
Члан 12.
Просторије у којој се у току радног времена употребљавају уља, боје, лакови, масти и
сличне течности, морају се редовно у току рада, после завршетка рада и најмање једним
седмично детаљно очистити.
Члан 13.
Предмети ватрогасне опреме и средстава за гашење пожара могу се користити само ако
одговарају утврђеним српским стандардима.
Члан 14.
Ватрогасни апарати и опрема морају се одржавати у исправном стању.
Провера исправности ватрогасних средстава врши се према упутствима произвођача, а
устављени недостаци морају се одмах отклонити заменом дотрајалих и неисправних делова
или заменом комплетног апарата.
Члан 15.
За делове ватрогасног апарата који се брже троше (гумене цеви, млазнице, заптивке,
осигурачи и сл.) морају у довољним количинима бити обезбеђени резервни делови.
Ватрогасни апарати морају бити снабдевени котролним картоном, у који се уписују следећи
подаци: врсте и тип апарата, фабрички број, датум пуњења, датум контроле, потпис лица које
је вршило гашење и контролу, као и печат.
Члан 16.
У Школи се организује и ватрогасна стража у току процеса рада када је повећана
опасност од избијања пожара.
Под ватрогасном стражом из ст. 1. овог члана подразумева се присуства лица стручно
оспособљених за гашење пожара са одговарајућом опремом и средствима за благовремено
гашење почетних пожара.
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Члан 17.
У циљу ефикаснијег функционисања система противпожарне заштите Школа је нарочито
дужна да:
- Поседује одговарајуће уређаје, опрема и срeдстaва за гашење пожара;
- Обезбеди излазе и пролазе за евакуацију људи и имовине у случају пожара;
-Уклони запреке које би представљале сметњу за ефикасно гашење пожара, спасавање људи
и имовине угрожене пожаром;
- Преуреде и преместе уређаје и инсталације од којих прети опасност од избијања и ширења
пожара.
Члан 18.
Врсте уређаја, опреме и средстава из члана 17. овог Правилника, као и места на којима се
она постављају, одређују се сагласно упутству произвођача, а у зависности од површине
простора, технологије и слично, као и с тим у вези могућих узрока и врсте пожара.
Члан 19.
Уређаји, опрема и средстава за гашење пожара морају се одржавати у исправном стању,
наменски користити, бити посебно означени и увек доступни за употребу.
III. УПОЗНАВАЊЕ И ОБУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ СА ЗАШТИТОМ ОД ПОЖАРА
Члан 20.
Школа је дужна да раднике упозна са опасностима од пожара на радном месту, употребом
средстава и опреме за гашење пожара, поступком у случају пожара, као и са одговорношћу
због непридржавања прописаних или наложених мера заштите од пожара.
Члан 21.
Провера знања запослених врши се једном у три године.
Запослени су дужни да присуствују обуци и провери знања из области заштите од пожара и
да су у раду придржавају прописаних упустава , упозорења, забрана , мера заштите од
пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу пожара.
Члан 22.
Приликом ступања радника на рад или распоређивања на друге послове у току рада,
радник се мора упознати са опасностима од пожара и са мерама и средствима за гашење
пожара, практичном употребом апарата за гашење пожара, и са материјалном и другом
одговорношћу услед непридржавања прописаних мера заштите од пожара.
Члан 23.
Упознавање радника, у смислу члана 22. овог Правилника, врши референт заштите од пожара
у школи.
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Члан 24.
О упознавању радника са опасностима са опасностима од пожара везаним за радно место
на које је распоређен води се посебна евиденција.
IV. УПОЗНАВАЊЕ И ОБУЧАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ЗАШТИТОМ ОД ПОЖАРА
Члан 25.
У циљу стицања знања , вештина и навика неопходних за унапређивање и учвршћивање
позитивних ставова и понашања значајних за заштиту од пожара ученика, Школа дужна да у
оквиру школског програма утврди и спроведи програм едукације о заштите од пожара.
Члан 26.
Упознавање ученика, у смислу члана 25. овог Правилника, врши наставник практичне
наставе у почетку школске године.
О упознавању ученика са опасностима од пожара везаним за радно место на које је
распоређен води се посебна евиденција.

V. РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 27.
Радници, непосредно ангажовани на пословима заштите од пожара поред општих услова
за заснивање радног односа, посебне психофизичке и здравствене способности за рад на
пословима заштите од пожара, положеног стручног испита, треба да испуњавају и услове
утврђене Законом, актом о систематизацији радних места и овим Правилником.
Члан 28.
Радник коју руководи ватрогасном јединицом или службом заштите од пожара мора да
најмање вишу школску спрему, односно VI степен стручне спреме – техничке струке, као и
да има одговарајуће радно искуство на пословима заштите од пожара.
Члан 29.
Референт за заштиту од пожара и радник задужен за организовање и спровођење
превентивних мера заштите од пожара мора да има најмање средњу школску спрему, односно
одговарајућих IV или III степен стручне спреме – техничке струке и одговарајуће радно
искуство на пословима заштите од пожара.
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Члан 30.
Радници ватрогасних јединица, радници служби заштите од пожара, као и други радници
који раде на пословима заштите од пожара, морају да имају најмање средњу школску
спрему, односно одговарајући IV или III стручне спреме.
Радници из става 1. овог члана који се први пут примају или распоређују на рад на послове
заштите од пожара не смеју бити старији од 35 година.
Члан 31.
Лице који први пут заснива радни однос, као и лице које у другој организацији провело на
раду до годину дана, прима се на рад на послове заштите од пожара у својству приправника.
Члан 32.
Приправнички стаж са приправника са вишом (VI степеном стручне спреме), односно
високом школском спремом (VII степена стручне спреме), траје годину дана, од чега девет
месеци на практичном раду, а три месеца на организованој стручној настави из области
заштите од пожара.
Члан 33.
По завршеном приправничком стажу приправник дужан да положи стручни испит
најкасније у року од шест месеци по истеку приправничког стажа, сходно одредбама општег
акта о радним односима.
Члан 34.
Лице примљено на рад послове заштите од пожара, са радним искуством дужим од једне
године, које нема положен стручни испит за рад на овим пословима, полаже стручни испит
по програму за приправника, када проведе три месеца на организованој стручној настави из
области заштите од пожара, а најкасније у року од годину дана од дана ступања на рад.
Члан 35.
Приправник, односно лице примљено на рад на послове заштите од пожара, које је у
добровољној ватрогасној јединици најмање пет година добровољног учествовало у
оперативним задацима заштите од пожара, односно ако има одговарајућу школску спрему
односно одговарајући степен стручне спреме за вршење послова заштите од пожара, може да
полаже стручни испит и без похађања стручне наставе из области заштите од пожара.

Page 7 of 9

П.Т.С.Ц. "Беседеш Јожеф"-Кањижа

Правилник заштите од пожара

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki IskolaközpontTűzvédelmi szabályzat

VI. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 36.
Школски одбор, као орган управљања дужан је да обезбеди спровођење мера заштите од
пожара утврђених Законом, Статутом и овим Правилником и да најмање двапут годишње
размотри стање заштите од пожара у Школи.
Члан 37.
Директор Школе и радници који обављају послове заштите од пожара, сваки о свом
делокругу непосредно су одговорни за спровођење мера заштите од пожара, а нарочито за
примену прописаних и наложених мера, одржавања у исправном стању и наменску употребу
уређаја, опреме и средстава за гашење пожара, као и за недовољну оспособљеност, односно
оспособљеност радника за минимум знања у руковању опремом и средствима за гашење
пожара, упознавање радника са опасностима од пожара и начином употребе уређаја, опреме и
средстава за гашење.
Члан 38.
Радници који обављају послове заштите од пожара одговорни су за свој рад по одредбама
Општег акта о одговорности запослених за повреде радних обавеза и одредбама овог
Правилника.
Члан 39.
Поступање супротно одредбама овог Правилника представља тежу повреду радне обавезе,
сагласно Закону о радним односима у државним органима и Општем акту о одговорностима
запослених у Школи.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се Закон и други прописи
који уређују ову материју.
Члан 41.
Поступак измена и допуна овог Правилника врши се на начин и по поступку предвиђеном
Статутом за доношење општих аката
Члан 42.
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