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На основу чл. 24. став 3. и чл. 28. Закона о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' 
бр.111/09 од 29. 12. 2009 и 20/2015) а основу члана 57. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр.72/09);  и члана 28. став 1. тачка 1. 
Статуа школе  (дел. бр. 70 од 26. 02. 2010. год., Измене и допуне Статута школе, дел. 
број 335 од 17.09.2013., дел.број 173 од 18.03.2016. год.), Школски одбор, Основне 
школе ''22.август'' у Буковцу,  на седници одржаној дана ___. ____. 2016.  донео је : 

 

П Р А В И Л И Н И К 

ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

у  Основној школи ''22.август“ Буковац 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилима у складу са законом а у циљу заштите од пожара, спречавања и 
отклањања опасности и последица од пожара у свим објектима Основне школе 
''22.август'' Буковац (у даљем тексту Школа) утврђују се : мере заштите од пожара; 
организација заштите од пожара; права и обавезе директора школе и радника у вези са 
спровођењем заштите од пожара, њихова одговорност због непридржавања 
прописаних мера заштите од пожара и дужности у случају избијања пожара и учешће у 
гашењу пожара; начин вођења обуке; поступак у вези са издавањем одобрења за 
извођење радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима; техничка 
опрема и средства за гашење пожара и поступци у случају пожара. 

 

Члан 2. 

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи нормативне, управне, организационо 
техничке, превентивне, образовне, информативно-васпитне и друге природе које се 
примењују у Школи ради спречавања избијања, ширења и гашења пожара. 

 

Члан 3. 

Заштита од пожара организује се и непрекидно спроводи у свим објектима Школе у 
складу са законом, прописима донетим на основу Закона и одредбама овог 
Правилника. 

 



II  МЕРЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ОД  ПОЖАРА 

 

Члан 4. 

У циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања, ширења и гашења пожара, 
спашавања људи и имовине угрожених пожаром у објектима Школе као и просторима 
око њих, примењују се следеће мере заштите од пожара: 

1.при пројектовању и извођењу радова, адаптација и реконструкција на постојећим 
објектима, пројектовању и изградњи нових објеката, уградњи уређаја и опреме на тим 
објектима експлоатацији и одржавању објеката, примењује се  законом прописани 
технички нормативи и стандарди заштите од пожара; 

2.објекти морају бити снабдевени хидрантима, апаратима и другом прописаном 
опремом и уређајима за гашење пожара. Број, врста и локација ових средстава утврђује 
се прописаним техничким нормативима и стандардима за заштиту од пожара. 

3.електричне, топлотне, громобранске, канализационе и друге инсталације и уређаји у 
објектима, морају се извести односно поставити тако да не представљају опасност од 
пожара. 

Радници у чији делокруг послова спада одржавање појединих инсталација и уређаја из 
претходног става, дужни су да врше контролу исправности и правилног 
функционисања уређаја и инсталација, тако да у случају оштећења не изазову пожар у 
објектима. 

4.у одређеним деловима објекта у којим се држе или користе запаљиве течности, 
запаљиви гасови, експлозивни и други лако запаљиви материјали или се стварају 
експлозивне смеше употреба отворене ватре, светиљки са пламеном и средствима за 
паљење, коришћење грејних уређаја са усијаном површином, као и држање и смештај 
материјала који је склон самозапаљењу. 

Смештај и чување запаљивих течности и гасова, експлозивних и других лакозапаљивих 
материјала може се вршити само у посебним магацинским просторијама објекта које су 
изграђене за ту сврху према прописима о смештају и чувању ових материја. 

У просторијама где се при раду употребљавају материје из претходног става, исти се 
морају држати у прописаним за то посудама а у количини потребној за рад једне вежбе 
школског часа. 

О мерама забране из тачке 4. на видном месту се обавезно истичу одговарајућа 
упозорења или знаци забране; 

5.боце са компримираним гасовима и гасовима у течном стању употребљавају се и 
држе у складу са важећим прописима; 



6.рад са отвореном ватром и уређајима са усијаним површинама, апаратима за 
заваривање, резање и лемљење може се обављати у просторијама тек пошто се 
претходно прибави одобрење и предузму мере заштите од пожара и обезбеде средства 
за гашење пожара. 

Пре отпочињања радова из претходног става руководилац радова обавестиће директора 
школе или лице које директор овласти, о месту и времену обављања тих радова, који ће 
издати писмено одобрење за извођење радова и наложити мере које се претходно 
морају предузети; 

7.истрошене лабораторијске компоненте, отпадни папирни, пластични, дрвени као и 
други материјал морају се по завршетку школске смене износити из радних 
просторија-учионица/кабинета и одлагати у металне посуде – контејнере са поклопцем 
који морају бити удаљени од објекта минимално 6 метара; 

8.постављање експоната, витрина, паноа у ходницима (евакуационим пожарним 
путевима), врши се тако што се посебно мора водити рачуна да се обазбеде несметани 
пролази; 

9.на таванима и поткровљима објекта потребно је уклонити било каквав материјала и 
опрему, изузев опреме и средстава за гашење пожара; 

10.у просторијама објекта Школе не смеју се употребљавати термо-електрични 
апарати, грејна тела, осим у посебно опремљеним просторијама за ту намену и уз 
претходно прибављену сагласност директора школе. Обавезно је искључивање термо-
електричних апарата, уређаја и других грејних тела, након употребе; 

11.прилазни путеви, улази, излази, пролази и степеништа у објектима морају увек бити 
слободни за несметан пролаз; 

12.вршење запаљивих и других пожарно опасних радњи, изван просторија које су за 
такве радње намењене, може се дозволити само ако су предузете мере заштите од 
пожара. 

 

Члан 5. 

 

Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара као и уређаји и инсталације за 
дојаву и сигнализацију пожара, у објектима Школе могу се користити само ако 
одговарају важећим стандардима или по добијању атеста од овлашћене стручне 
организације за оне за које нису утврђени стандарди. 

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара, постављају се на приступачна и видна 
места у објектима Школе и могу се користити само за потребе локализовања и гашења 



пожара. Места где се у објектима налазе ватрогасне справе видно су означена 
посебним ознакама. 

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара, као и уређаји и инсталације за дојаву и 
сигнализацију пожара, одржавају се у исправном стању и о томе води уредна 
евиденција. 

 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА  ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

 

Члан 6. 

 

Ради спровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара као и других 
послова и задатака прописаних законом и другим прописима из области заштите од 
пожара, овим Правилником у складу са законом и решењем надлежног органа о 
разврставању  школа, у 3. категорију угрожености од пожара, утврђује се одговарајућа 
организација  заштите од пожара. 

 

IV   ПРАВА  И  ОБАВЕЗЕ  ОРГАНА  И  РАДНИКА  И  ОДГОВОРНОСТ  ЗБОГ 
НЕПРИДРЖАВАЊА  ПРОПИСАНИХ МЕРА   ЗАШТИТЕ  ОД  ПОЖАРА 

 

1. Школски одбор 

 

Члан 7. 

 

Школски одбор, у области организовања, спровођења и унапређења заштите од 
пожара, поред послова и задатака који су му стављени у надлежност, Законом и 
прописима донетим на основу закона и управним општим актима врши и следеће 
послове и задатке: 

-доноси Правилник о заштити од пожара; 

-обезбеђује средстава, утврђује потребна средства за заштиту од пожара; 

-остварује увид у стање организације заштите од пожара и степена безбедности и 
предузима потребне мере у циљу унапређења заштите од пожара; 



-разматра инспекцијске и друге налазе, извештаје и решења као и извештаје и закључке 
одговарајућих органа и организација и предузима мере да се утврђени недостаци 
отклоне у датим роковима и да се закључци спроводе; 

-обезбеђује потребне услове за благовремено, потпуно и приступачно информисање 
радника и других лица, са стањем организованости и спровођењем прописаних и 
наложених мера заштите људи и имовине и предузетим мерама за даље остваривање и 
унапређивање те заштите; 

-утврђује материјалну и другу одговорност радника са посебним правима, 
овлашћењима и одговорностима, које именује, због неспровођења прописаних или 
наложених мера заштите људи и имовине које су им стављене у надлежност законом 
или прописима донетим на основу закона, овим Правилником или другим општим 
актима. 

 

2. Директор школе 

Члан 8. 

 

Директор Школе у вршењу послова заштите од пожара има следећа права и обавезе: 

-непосредно је одговоран за организовање заштите од пожара у Школи, спровођење 
мера заштите од пожара а нарочито за примену прописаних и наложених мера заштите 
од пожара; 

-у случају када се уочи или констатују одређена одступања или недостаци, дужан је да 
одмах предузме мере у циљу отклањања уочених неправилности; 

-предлаже Школском одбору разматрање појединих питања из области заштите од 
пожара и предузима одговарајуће мере за њихово отклањање; 

-стара се о благовременом доношењу правилника о заштити од пожара као и других 
аката; 

-стара се о благовременом и прописаном отклањању утврђених недостатака; 

-стара се о благовременој и прописаној набавци средстава и опреме за гашење пожара, 
њиховом наменском коришћењу и прописаном одржавању; 

-стара се о благовременом и потпуном информисању радника са стањем, мерама и 
средствима које се предузимају на спровођењу и унапређењу заштите од пожара. 

 

3.Права и обавезе радника  



Члан 9. 

 

Радници Школе су основни носиоци послова и задатака заштите од пожара и имају 
право и дужност, да непосредно у раду органа управљања и других органа и служби 
учествују у организовању, спровођењу и унапређењу послова и задатака односно 
општих и посебних мера заштите људи и имовине, у складу са законом, овим 
Правилником и др. актима школе а нарочито: 

-да организују заштиту свих вредности којима располажу на начин који обезбеђује 
личну и имовинску сигурност људи – ученика и сигурност друштвене имовине; 

-да траже помоћ од органа организација и лица, која ову помоћ могу или морају да 
пруже у складу са својим могућностима, а нарочито у гашењу пожара и спречавању 
његовог ширења; 

-да упућује предлоге и захтеве лицима, органима и службама надлежним за 
предузимање мера заштите, за отклањање угрожавања односно недостатака или 
последица по здравље и живот људи и ученика од пожара, оштећења или уништења 
објекта и имовине; 

-да буду стално и благовремено обавештени, о појавама угрожавања људи и имовине, 
мерама и радњама које су предузете за отклањање последица угрожавања; 

-да се оспособљавају ( обучавају) и врше проверу знања за непосредно примењивање 
мера заштите, отклањања узрока појава угрожавања као и њихових последица; 

-да у току рада и по завршетку радног времена стално прате и контролишу рад, 
функционисање и исправност, уређаја, инсталација и других средстава, у непосредној и 
широј радној околини и да сваки квар или неисправност одмах пријаве директору у 
циљу отклањања њихове неисправности, које могу да угрозе  безбедност људи и 
имовине ; 

-да пажљиво рукују са опасним материјама, као што су запаљиви, експлозивни, 
нагризајући и други и да предузимају потребне и прописане мере заштите при 
њиховом коришћењу; 

-да се старају да приступ учионицама и школским клупама буде слободан и могућ, 
како би се несметано приступило коришћењу средстава за гашење пожара и других 
средстава заштите и отклањања последица ових и других појава; 

-да користе лична и заштитна средства и опрему, на начин на који је прописан општим 
актом; 

-да непосредно учествују у гашењу пожара и угасе пожар ако могу, без опасности за 
себе и друга лица, и да о томе одмах обавесте територијалну ватрогасну јединицу, 



дежурну службу МУП-а, о избијању и ширењу пожара и отклањању других појава 
угрожавања људи и имовине. 

 

4.Одговорност радника због непридржавања прописаних и наложених мера 

 

Члан 10. 

 

Радници Школе дужни су да се у свом раду придржавају мера заштите од пожара 
прописаних законом и подзаконским актима донетим на основу закона, овим 
Правилником, као и мера које им на основу наведених прописа наложе појединци и 
службе одговорне за спровођење мера заштите од пожара у школи и инспекцијски 
органи унутрашњих послова.  

 

Члан 11. 

 

Непридржавање мера заштите од пожара, наведених у претходном члану, представља 
тежу повреду радних обавеза и радне дисциплине у складу са посебним актом о 
дисциплинској одговорности радника Школе. 

 

Члан 12. 

 

Одредбе овог Правилника обавезне су и примењују се за све раднике који су засновали 
радни однос ( на одређено и неодређено време) у Школи, као и на раднике других 
органа и организација који по било ком основу раде или изводе радове у Школи. 

 

V  ОБУКА РАДНИКА  И  НАЧИН  УПОЗНАВАЊА  СА  МЕРАМА , 
ОПАСНОСТИМА  И  ПОСТУПКОМ  У  СЛУЧАЈУ  ПОЖАРА 

 

Члан 13. 

 



Обука радника из области заштите од пожара врши се на основу програма који се 
доноси на основу одредаба овог Правилника. 

Програм обуке садржи општи и посебни део. 

Садржина програма обуке из става 2 овог члана обезбеђује стицање најнеопходнијих 
теоретских и практичних знања:  о мерама заштите од пожара – општим и 
специфичним везаним за поједине послове и задатке и процесе рада: о садржини 
законских решења, прописа донетих на основу закона, техничких норматива и др; о 
садржини овог Правилника, а посебно правима, дужностима и одговорностима радника 
у спровођењу заштите од пожара начину руковања апаратима, опремом и средствима 
за гашење пожара, поступком у случају пожара и др. 

Програм обуке се заснива на непосредним опажањима извора опасности и 
специфичностима процеса рада и мера заштите од пожара који се у њима морају 
предузети у Школи. 

 

Члан 14. 

 

Циљ извођења обуке радника је стицање најнеопходнијих теоретских и практичних 
знања из области заштите од пожара. Обука се изводи путем семинара, предавања, 
консултација, практичних вежби и др. 

Одређени делови или целина обуке радника може се поверити и одговарајућим 
стручним службама или ангажују и друга лица која нису радници Школе под условом 
да испуњавају прописане услове . 

 

Члан 15. 

 

По извршеној обуци радника, обавезно се спроводи поступак провере знања и 
оспособљености радника. 

Провера знања односно оспособљености врши се : путем тестова, усменим 
испитивањем и провером практичне обучености. 

 

Члан 16. 

 

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



Послове организовања провере знања, вођења евиденције и друго врши лице које 
испуњава прописане услове 

 

Члан 17. 

 

Радник који не задовољи на провери знања дужан је да накнадно, а најкасније у року 
од 15 – 30 дана а од дана извршене провере, поново полаже. 

Ако и на поновној провери знања, радник не покаже задовољавајуће 
резултате,сматраће се да не испуњава услове за даљи рад на пословима и задацима. 

 

Члан 18. 

 

Радници се упознају са мерама заштите од пожара и поступком у случају пожара кроз 
обавезну обуку, приликом ступања на рад и распоредом на друге послове и задатке, 
путем писмених упозорења и знакова опасности, информативним гласилима школе и 
друго. 

 

VI  ПОСТУПАК  У  ВЕЗИ  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА  ЗАВАРИВАЊА РЕЗАЊА  И  
ЛЕМЉЕЊА  НА ПРИВРЕМЕНИМ  МЕСТИМА   

 

Члан 19. 

 

Одобрење, односно продужење, важења одобрења за извођење радова заваривања, 
резања и лемљења издаје директор школе. 

Лице из става 1 овог члана учествује у примопредаји ових радова, води евиденцију 
издатих уверења, као и друге документације у вези са извођењем радова заваривања, 
резања и лемљења и одговорно је за законито обављање ових радова. 

 

                VII  ТЕХНИЧКА  ОПРЕМА  И  СРЕДСТВА  ЗА  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА 

 

Члан 20. 



 

За успешно извршавање послова и задатака на заштити људи и имовине од пожара и 
гашења пожара, овим Правилником, у складу са решењем надлежног органа о 
разврставању Школе у одговарајућу категорију угрожености од пожара, неопходно је 
да Школа располаже техничком опремом и средствима за гашење пожара, и то:  

1.Противпожарни апарати:  

Ручни апарати  

- за суво гашење S-6/  1  ком; S-9/ 9 ком; 

- за гашење угљендиоксидом SО¬¬2 - 1 ком. 

 

Члан 21. 

 

О одржавању ватрогасних справа и опреме и средстава за гашење пожара, дужан је да 
се стара домар школе, мајстор на одржавању и сваки појединац задужен овом опремом. 

 

                                                                    Члан 22. 

 

Средства за гашење пожара се морају налазити на означеним, видним и приступачним 
местима, у просторијама и објектиома и ван њих  и увек у исправном стању. 

Апарати за гашење пожара се морају контролисати, по упутству произвођача, а 
најмање једном у току 6 месеци. 

Сервисирање и контролно испитивање апарата за гашење пожара врши се од 
овлашћене установе. 

 

                                                                     Члан 23. 

 

Врста и количина опреме и средстава за гашење пожара и њихов размештај ближе се 
утврђује према могућој класи пожара, површини простора који се штити и величини 
пожарног оптерећења за сваки објекат. 

 



VIII  ПОСТУПАК  У  СЛУЧАЈУ  ПОЖАРА  И  ДУЖНОСТИ  РАДНИКА 

 

Члан 24. 

 

Сваки радник Школе који применти пожар дужан је да га угаси, ако то може да учини 
без опасности по себе или другога. 

У случају да радник не може сам да угаси пожар, дужан је да о пожару одмах обавести 
територијалну ватрогасну јединицу. 

 

Члан 25. 

 

Радници Школе дужни су да учествују у гашењу пожара, спашавању ученика и 
угрожене имовине. 

 

 

 

Члан 26. 

 

За време пожара, сви присутни или позвани радници дужни су да извршавају налоге 
руководиоца акције гашења пожара. 

 

Члан 28. 

 

О насталом пожару обавештава се надлежни Секретаријат за унутрашње послове. 

После давања знака за узбуну и настанка пожара забрањена је употреба телефона, сем 
за најхитније разговоре који су у вези са насталим пожаром. 

 

 

 



Члан 29. 

 

Гашење пожара и спашавање ученика и имовине врши се док се пожар не угаси, 
односно спашавање не заврши. 

Радници Школе не смеју напустити место пожара пре него што се руководилац акције 
гашења пожара не увери да је пожар угашен. 

 

Члан 30. 

 

Уколико постоји опасност од поновног избијања пожара, руководилац акције гашења 
пожара или директор школе, одредиће ватрогасну стражу са потребним бројем 
радника, справа и опреме на месту пожара. 

 

IX  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 31. 

 

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

 

Члан 32. 

Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли школе.  

 

Члан 33. 

 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о противпожарној 
заштити основне школе ’22.август’ Буковац,  дел. бр.   од ____. ____. ______. године. 

 



 

 

У Новом Саду,                                                        

Дел. бр. _______                                                                                                                    
_______________________________ 

дана ______. _____.  2016. год.                                                                

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

_____________________________ 

Радомир Лукић 

 

Правилник истакнут на огласну таблу  

дана____. ____. 2016. године, 

Правилник ступио на снагу 

дана _____. _____. 2016. године. 


