На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (Служ. гл РС број 11/09) као и
члана 185, став 1, ал.11 Статута Средње техничке школе из Сомбора, Школски одбор ове
школе, као корисник објеката јавне намене на седници одржаној дана 12.04.2011.године
усвојио је следећа

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1. Опште одредбе:
Члан 1.
Овим Правилима заштите од пожара /у даљем тексту Правила/ обухватају се и уређују
у установи:
-

мере заштите од пожара,
организација технолошког процеса и начина рада у вези превенције заштие од
пожара,
мере заштите од пожара,
организација и вршење унутрашње контроле, као и овлашћења и одговорности
запослених субјеката који ту контролу врше,
о одговарајућој техничкој опреми и средстава за гашење пожара,
начину оспособљавања запослених,
спровођењу мера заштите од пожара, и друга питања.
Члан 2.

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање и
организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштете од пожара, за спречавање
избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и имовине,
ученика и запослених, заштита животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара,
као и за пружање помоћи код отклањања последица проурзоркованих пожаром.
Члан 3.
Запослени у установи и ученици су дужни да у спровођењу мера заштите од пожара
поступају у складу са Законом, овим Првилима, одлукама скупштине Града Сомбора,
одлукама школског Одбора, као и одлукама директора школе којима се регулише заштита
запослених, ученика и имовине..
Ова обавеза се односи и на трећа лица која се налазе или затекну у установи по било ком
основу.

2. Мере заштите од пожара
Члан 4.
У школи се заштита од пожара остварује:
организовањем и припремањем субјекта заштите од пожара за спровођење заштите
од пожара ,
- обезбеђивање услова за спровођење заштите од пожара,
- предузимање мера и радњи за заштиту и спасавање запослених и ученика,
материјалних добара и животне средине приликом избијања пожара,
- надзор и контрола над применом мера заштите од пожара.
-

Члан 5.
Основне мере заштие од пожара су:
1. У свим школским просторијама где постоји опасност од избијања пожара, школа је
дужна да на најприступачнијим местима постави одговарајуће уређаје за гашење
пожара,
2. да се одговорно запослено лице стара о роковима употребе, замене и исправности
средстава и уређаја за гашење пожара,
3. да у објектима и у простору школе које се користи за смештај и употребу
запаљивих течности и гасова, а нарочито у опасној зони – забрањено је држање
материјала и средстава који су подложни самозапаљивању, коришћење апарата и
средстава који варниче, коришћење отворене ватре у било ком облику, одлагање
запаљивих материја било које врсте,
4. запаљиве течности се смештају у објекте и резервоаре израђене по одговарајућим
прописима и стандардима,
5. у хемиским лабараторијама и школским радионицама запаљивње течности смеју се
држати смо у количинама потребних за једнодневу употребу, уз свакодневну
контгролу предметног наставника,
6. инсталације плина и електиричне енергије морају да буду изведене по
одговарајућим прописима,
7. контрола инсталација се врше у роковима и на начин прописани Законом од стране
овлашћених правних лица,
8. у свим просторијама где постоји опасност од пожара мора се на видном месту
исткнути знак забране употребе упаљача и шибица,
9. после завршене наставе морају се искључивати сва грејна тела, штедњаци, плинске
боце и друга средстава,
10. надзор над радом и стањем грејних тела и инсталација води особље канцеларија за
време радног времена и употребе истих у сарадњи са лицем које има положен
стручни испит на пословима заштите од пожара.

3. Субјекти заштите од пожара у установи
Члан 6.
За организацију рада на заштити од пожара у установи одговорни су:
-

директор школе,
Школски одбор,
Запослени са положеним стручни испитом и обуком за заштиту од пожара,
сви запослени у домену свог посла,
Комисија за заштиту од пожара у установи.
Члан 7.

У оквиру своје надлежности Школски одбор доноси санациони план за отклањање
последица од пожара.
Санациони план може да садржи одредбе о: стању, мерама и процени утицаја на
живот и здравље запослених, процену утицаја на животну средину, носиоце, начин,
динамику и средства за реалаизацију плана.
Члан 8.
Директор школе има следећи задатак
-

да активно учествује у раду Комисије за заштиту од пожара,
да врши надзор у вези заштите од пожара,
да брине о извршавању одлука Школског одбора у вези заштите од пожара,
да извршава санациони план.
Члан 9.

Наставник који изводи наставу у кабинетима где се користе хемиске супстанце, или
неки запаљиви матаријал у циљу заштите од пожара дужан је да:
-

организује и контролипше спровођење мера заштите од пожара прописане овим
Правилима,
да упозна ученике о основним узроцима пожара у установи,
да обавести директора о узроцима пожара,
да врши контролу количина и стања материјала склоног самозапаљивању.

Члан 10.
Домар у установи, или лице које обавља део послова истог извршиоца дужан је да
сваког дана пре почетка рада школе да изврши преглед својих просторија и учионица, те
да се увери да ли су сва грејна тела /радијатори, грејалице инсталације/исправни како би се
настава могла да изврши безбедно.
Евентулани недостаци се одмах отклањају, а ако то не може сам да учини, одмах
обавештва директора школе, или другог запосленог надлежног за те послове.
По завршетку наставе лице описано у ству 1. овог члана има обавезу да прегледа све
просторије установе и да утврди исправност уређаја и инсталација како би се отклонила
опасност за пожар /искључити електро уређаје, уклоните све запаљиве течности и
материје/.
Члан 11.
Ложач централног грејања дужан је да стално у току рада води рачуна да ватра и
пламен у току рада не изазове пожар, експлозију и хаварију постројења у школи, односно
дужан је да предуземе све мере како не би дошло до пожара. Током рада исти извршилац
је дужан да се придржава техничких норматива о раду уређаја који греју просторије
установе.
Лице које обавља послове ложача централног грејања мора да има положен испит за
заштиту од пожара у складу са Законом, као и одговарајућу стручну спрему техничког
смера.
Члан 12.
У установи послове заштите од пожара обавља запослени кога решењем одреди директор
школе и који има најмање средњу стручну спрему и Уверење о положеном стручном
испиту за заштиту од пожара.
Члан 13.
Школски одбор у вези задатака заштите од пожара:
- утврђује План заштите /приказ постојећег стања заштите од пожара, процену
угрожености
Од пожара, организација заштите од пожара, потребна финансијска средстава и др./,
- доноси санациони план,
- сарађује са Комисијом за заштиту од пожара.

Члан 14.
Према члану 23. Закона основна школа спада у трећу катерогирју угрожености од
пожара /СА ИЗВЕСНИМ РИЗИКОМ ОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА/, сви субјекти у трећој
категорији по Закону имају обавезу спровођење превентивних мера заштите од пожара са
потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење заштите од пожара, што се
и предвиђа овим Планом.
Члан 15.
У сврху заштите живота и здравља запослених и ученика, материјалних добра и
имовине школе, приликом смештаја и употребе запаљивих материја морају се спроводиоти
превентивне мере заштите од пожара, а које обухватају:
-

-

-

-

-

-

све уграђене инсталације у објектима морају се одржавати у исправном стању и
периодично контролисати у складу са техничким прописима и стандардима на које
се ти прописи позивају,
на путевима и прилазима за гашење пожара не може се градити нити постављати
објекти, нити постављати препреке и запреке,
у установи је обавезна уградња стабилног система за гашење пожара /хидранти са
потребним капацитетом и одговарајућим притиском воде/, који омогућавају
благовремено гашење пожара,
сви уређаји за гашење пожара морају се одржавати у исправном стању у складу са
техничким прописима и упутствима произвођача, тако да се обезбеди њихово
стално и несметано функционисање,
исправност инсталација за гашење пожара мора се проверавати најмање два пута
годишње, односно у складу са Законом од стране овлашћеног правног лица у
складу са техничким прописима и упутствима произвођача,
о обављеним проверама исправности инсталација уредно се води евиденција,
запаљиви мартаријал не сме се мешати на простору који није удаљен најмање 6 м
од објекта, или дела објекта, ако техничким прописима није другачије одређено
у школи се врши основна обука за све запослене у вези заштите од пожара, и то
најкасније од једне године од дана заснивања радног односа,
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 се у раду придржавају прописаних упутстава, упозорења, забрана,
мера заштита од пожара, и да се придржавају прописаних упутстава, упозорења,
забрана, мера заштита од пожара, као и у случају пожара да приступе гашењу
пожара,
лица која обављају послове заштите од пожара морају да буду обучени за тај посао
у складу са Законом.
Члан 16.

Оспособљавање запослених се врши у сарадњи са овлашћеним ватрогасним
јединицама или правним лицима које су по Закону оспособљени, а програм се састоји из
теоретског и писменог дела испита.

Члан 17.
Надзор над спровођењем прописа и мера заштите од пожара утврђених Законом, и
другим прописима донесеним на основу закона и овим Правилима врши надлежни
управни органи, као и овлашћени органи школе у складу са овим Правилима.
За све што није предвиђено овим Правилима, непосредно се примењује Закон о
заштити од пожара.
Члан 18.
Ова Правила о заштити од пожара ступају на снагу осмог дана од дана објављивања
на огласној табли школе.

Председник школског Одбора

____________________________

Да су ова Правила заштите од пожара истакнута на огласну таблу школе дана: 13.04.2011
године, а ступила су на снагу дана 22.04. 2011. године тврди и оверава секретар школе.

Секретар школе

_____________________
Миле Морић
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