
На основу члана 7. став 5 а у вези са чланом 8 Закона о заштити од пожара (“Сл. 
гласник СР Србије” бр. 37/88) и члана 164. Статуа Физичког факултета Универзитета у 
Београду, одлуком Савета Факултета донетом на седници одржаној  дана 09. јуна 2004. 
године донет је  
 
 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
 

О  ЗАШТИТИ  ОД  ПОЖАРА 
 
 

И  ОП[ТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

члан 1. 
 

Овим Правилником у складу са Законом а у циqу унапре|еwа зачтите од по`ара, спрово|еwа  
и отклаwаwа опасности и последица од по`ара у објектима Физижког  факултета 
Универзитета у Београду утвр|ују се: 

- мере зачтите од по`ара 
- организација зачтите од по`ара 
- права и обавезе руководе}их органа факултета као и радника у вези са спрово|еwем 

зачтите од по`ара 
- нажин упознаваwа радника са мерама и опасностима од по`ара  и поступак у 

служају по`ара 
- нажин изво|еwа теоријске и практижне обуке и провере знаwа у вези са познаваwем 

прописа из области зачтите од по`ара, као и руковаwе апаратима, средсствима и 
опремом за гачеwе по`ара 

- поступак у вези са издаваwем одобреwа за изво|еwе радова завариваwа, резаwа и 
лемqеwа на привременим местима 

- нажин врчеwа унутрачwе контроле спрово|еwе зачтите од по`ара, као и ду`ности 
овлач}еwа и одговорности радника који ту контролу врче 

- одговорност радника због не придр`аваwа прописаних мера зачтите од по`ара 
- ду`ност радника у служају  избијаwа по`ара  и ужеч}е у гачеwу по`ара 
- технижка опрема и средства за гачеwе по`ара 
- поступак у служају по`ара 
- стружна спрема радника на пословима зачтите од по`ара. 

 
 

Члан 2. 
 

Зачтита од по`ара обухвата скуп мера и радwи, нормативне, управне, 
организационо-технижке, превентивне, образовне, информативне, васпитне и друге 
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природе које се предузимају на Физижком факултету ради спрежаваwа избијаwа чиреwа и 
гачеwа по`ара. 
 
 

Члан 3. 
 
 

Зачтита од по`ара организује се и непрекидно спроводи у свим објектима Физижког 
факултета у складу са законом, прописима донетим на основу Закона, плановима зачтите 
од по`ара и одредбама овог Правилника. 
 
 
ИИ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

Члан 4. 
 

У циqу отклаwаwа узрока по`ара, спрежаваwа избијаwа чиреwа и гачеwа по`ара, 
спасаваwа qуди и имовине уго`ених по`аром у објектима Физижког факултета, као и на 
просторима око wих примеwују се следе}е мере зачтите од по`ара: 
 

1. При пројектоваwу и изво|еwу радова на адаптацији, реконструкцији постоје|их 
објеката примеwују се законом прописани технижки и нормативни стандарди 
зачтите од по`ара. 

2. Објекат мора бити снабдевен хидрантом, апаратима и другом прописаном опремом 
и уре|ајима за гачеwе од по`ара. Број, врста и локација ових  ових средстава утвр|ује 
се планом зачтите од по`ара и  прописаним технижким  нормативима и  
стандардима зачтите од по`ара. 

3. Електрижне, вентилационе, топлотне, громобранске, канализационе и друге 
инсталације и уре|аји у објектима морају се извести односно поставити тако да не 
представqају  опасност од избијаwа по`ара. 

4. Радници у жији делокруг задатака и послова спада одр`аваwе појединих 
инсталација  и уре|аја из претходне тажке ду`ни су да врче контролу исправности и 
правилног функционисаwа инсталација  и уре|аја тако да у служају очте}еwа не 
изазову по`ар у објекту. За исправно функционисаwе инсталација  и уре|аја 
одговоран је радник у оквир жијих послова спада и врчеwе одр`аваwа појединих 
инсталација  и уре|аја. 

5. Боце са компримованим гасовима и гасовима у тежном стаwу употребqавају се  и 
др`е у складу са ва`е}им прописима. 

6. Рад са отвореним пламеном и уре|ајима са усијаном поврчином, апаратима за 
завариваwе, резаwе и лемqеwе мо`е се обавqати у просторијама  тек почто се 
претходно прибави одобреwе и предузму мере зачтите од по`ара. Пре отпожиwаwа 
радова наведених у претходном ставу руководилац радова  обавести}е референта 
зачтите од по`ара о месту и времену обавqаwа тих радова а који }е изадати писмено 
одобреwе за обавqаwе истих и нало`ити мере које се претходно имају предузети. 

7. Папир, пластижна и друга  амбала`а морају се по заврчетку радова изнети из радних 
просторија и одлагати на место које референт зачтите од по`ара  у ту сврху одреди. 
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8. Складичтеwе робе и материјала у магацинима и дугим просторијама врчи се у 
складу са ва`е}им прописима, с тим что се посебно води ражуна да се обезбеди 
несметан пролаз и одговарају}е растојаwе ускалдичтеног материјала од извора 
енергије. 

9. Димwаци, димоводи и ло`ичта жисте се према прописаним стандардима који ва`е за 
димнижарске услуге о жему се сажиwава записник. 

10. На таванима и поткровqима објекта забраwено је др`аwе било каквог материјала и 
опреме осим средстава за гачеwе по`ара. 

11. У просторијама факултета не смеју се употребqавати речои, грејалице и друга 
слижна грејна тела осим у простору посебно опремqеном за ту намену и по се 
претходно прибавqеном одобреwу  референта зачтите од по`ара. 

12. Врчеwе запаqивих и других по`арано опасних радwи, изван просторија које су за 
такве радwе намеwене мо`е се дозволити само под условом да су предузете 
одговарају}е мере зачтите од по`ара. 

 
 

Члан 5. 
 

 Уре|аји, опрема и средства намеwена за гачеwе по`ара као и уре|аји и инсталација за 
аутоматску  дојаву и сигализацију по`ара у објектима Факултета могу се користити само 
ако одговарају ва`е|им ЈУС стандардима или по добијаwу атеста од стране овлач|ене  
стружне организације. 
 Уре|аји, опрема и средства намеwена за гачеwе по`ара поставqају се на приступажна 
и  видна места у објетима Факултета и могу се користити  само за потребе локализоваwа и 
гачеwа  по`ара. Места где се налази ватрогасна опрема морју бити видно обеле`ена  
посебним  знаком. 
 Уре|аји, опрема и средства намеwена за гачеwе по`ара као и уре|аји противпанижне 
расвете, одр`авају се у исправном стаwу и о томе се води посебна уредна евиденција. 
 
 
 
ИИИ  ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА[ТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
 

Члан 6. 
 

 Ради спрово|еwа прописаних и нало`ених мера зачтите од по`ара као и других 
послова и задатака прописаних законом и другим прописима из области зачтите од по`ара, 
овим Правилником у складу са речеwем надле`ног органа о  разврставаwу Факултета у 
одре|ену категорију угро`ености од по`ара утвр|ује се  одговарају}а зачтита од по`ара. 
 

 
РЕФЕРЕНТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
Члан 7. 

 
 Референт за зачтиту од по`ара има следе}е ду`ности: 
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- спроводи превентивне мере зачтите од по`ара утвр|ене Законом и другим 
прописима, овим Правилником  и другим опчтим актима Факултета, 

- редовно контроличе функционисаwе уре|аја противпанижне расвете, 
- отклаwа кварове на уре|ајима из претходног става, предузима све потребне 

мере ради спрежаваwа наступаwа не`еqених последица, 
- утвр|ује број и размечтај противпо`арних апарата, хидраната и друге опреме 

и контроличе wихову исправност и предузима потребне мере ради wихове замене, 
поправке, сервисираwа и сл. 

- ужествује у припреми предлога опчтих аката из области зачтите  од по`ара а 
након wиховог доночеwа спроводи утвр|ене мере, 

- контроличе спрово|еwе утвр|ених или нало`ених мера зачтите од по`ара, 
- редовно извечтава руководство Факултета о свим појавама, променама и 

проблемима из области зачтите од по`ара и предла`е предузимаwе конкретних мера, 
- прати прописе из обаласти зачтите од по`ара као и технижких достигну}а  из 

те области и предла`е мере унапре|еwа зачтите од по`ара 
- предла`е и контроличе спрово|еwе мера и норматива зачтите од по`ара 

приликом адаптација, реконструкција поправки и сервисираwа која се врче на објектима 
Факултета, 

- води потребне евиденције из области зачтите од по`ара и противпо`арне 
зачтите, 

- саставqа извечтај о раду и подноси га руководству факултета на разматраwе, 
- припрема предлог програма обуке, проверу знаwа из материје зачтите од 

по`ара и врчи обуку радника уз помо} стружне установе. 
 

Референт за зачтиту од по`ара има следе}а овлач}еwа: 
- да врчи непосредну контролу спрово|еwа утвр|ених  или нало`ених мера 

зачтите од по`ара и противпо`арне зачтите, 
- да у служају констатоваwа  одре|ених неправилности и недостатака због 

којих постоји непосредна опасност избијаwа по`ара нало`и руководиоцу организационе 
јединице код које је недостатак уожен, хитно отклаwаwе уожених неправилности или 
забрану рада до отклаwаwа истих, 

- да удаqи радника ако оцени да је под дејством алкохола или наркотика и да 
својим неконтролисаним поначаwем мо`е изазвати по`ар. 
 
 
 

Члан 8. 
 

 Уколико потребе ефикасније примене мера зачтите од по`ара и захтеви за 
обједиwаваwе ових активности на нивоу житавог објеката (зграде некадачwег Природно-
математижког Факултета) на Студентском тргу бр. 12-16 то буду налагале, Факултет 
обавqаwе ових послова мо`е поверити и тре}ем лицу, о жему }е са носиоцем тих 
активности бити закqужен уговор. 

  
 Врста чколске спреме и други законом предви|ени услови за засниваwе радног 
односа  референта зачтите од по`ара утвр|ени су Правилником о систематизацији радних 
места Физижког факултета у складу са позитивним прописима. 
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ИВ  ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОРГАНА РУКОВО\ЕWА ФАКУЛТЕТА 
 У ВЕЗИ СПРОВО\ЕWА МЕРА  ЗА[ТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 
 
 

Члан 9. 
 

Савет врчи следе}е послове и задатке: 
- доноси Правилник о зачтити од по`ара 
- стара се о обезбе|иваwу средстава, утвр|ује потребна средства за зачтиту од 

по`ара и на бази располо`ивих средстава одобрава wихово корич}еwе, 
- остварује увид у стаwе организације  зачтите од по`ара и степена 

безбедности и предузима потребне мере у циqу  унапре|еwа зачтите од по`ара, 
- разматра инспекцијске и друге налазе, извечтаје и речеwа као и предузима 

мере да се утвр|ени недостаци отклоне у оставqеним роковима, 
- стара се и обезбе|ује потребне услове за благовремено потпуно и 

приступажно информисаwе радника са стаwем организованости и спрово|еwа прописаних 
и нало`ених мера зачтите qуди и имовине и предузетим мерама за даqе оствариваwе и 
унапре|еwе те зачтите, 

- утвр|ује материјалну и другу одговорност радника због не спрово|еwа 
нало`ених мера зачтите, 

- образује Комисију за зачтиту од по`ара, разматра wене извечтаје  и усмерава 
wен рад, 

- врчи и друге послове и задатке који доприносе унапре|еwу зачтите од по`ара. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
 

Члан 10. 
 

 Ради ефикаснијег оствариваwа циqева и задатака зачтите qуди и имовине од по`ара, 
образује се Комисија за зачтиту од по`ара. 
 Комисију образује Савет факултета. 
 Комисија подноси редовне тромесежне, полугодичwе и годичwе извечтаје о раду.  
 Комисија подноси и ванредан извечтај о одре|еним појавама и дога|ајима. 
 

 
Члан 11. 

 
 Надле`ност  Комисије за зачтиту од по`ара: 

- прати стаwе организованости, оствариваwе и спрово|еwе мера зачтите од 
по`ара, покре}е и усмерава активности и утвр|ује предлоге за унапре|иваwе зачтите од 
по`ара, 

- организује, прати и усмерава спрово|еwе програмом утвр|ених мера зачтите 
од по`ара, 
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- разматра налазе и речеwа органа унутрачwих послова и предла`е мере да се 
уожени недостаци благовремено отклоне, 

- разматра и предла`е програм обуке радника, 
- информиче Савет Факултета о свим актуелним питаwима из области зачтите 

од по`ара, 
- доставqа предлог надле`нима за покретаwе поступка за утвр|иваwе 

дисциплинке одговорности радника због непочтоваwа мера из области зачтите од по`ара. 
 
 
 
 
 

 
ДЕКАН 

 
Члан 12. 

 
 

 У врчеwу послова зачтите од по`ара Декан Факултета има следе}а права и обавезе: 
- неопсредно је одговоран за организоваwе зачтите од по`ара на Факултету, за 

спрово|еwе мера зачтите од по`ара а нарожито за примену прописаних и нало`ених мера 
зачтите од по`ара, 

- у служају када се уоже или констатују одре|ене неправилности ду`ан је 
даодмах предузме мере у циqу отклаwаwа истих, 

- стара се о благовременом доночеwу Правилника о зачтите од по`ара и 
других аката у овој области, 

- стара се о благовременој и прописаној набавци средстава и опреме за гачеwе 
по`ара, wиховом наменском корич}еwу и прописаном одр`аваwу, 

- стара се о благовременом,  прописаном и потпуном информисаwу радника са 
стаwем, мерама и средствима у циqу унапре|еwа зачтите од по`ара. 
 
 

ДИРЕКТОРИ ИНСТИТУТА, ШЕФОВИ КАТЕДАРА, ШЕФОВИ ЛАБОРАТОРИЈА 
 
 

Члан 13. 
 

 У врчеwу послова зачтите од по`ара  имају следе}а права и обавезе: 
- одговорни су за стаwе зачтите од по`ара у организационим јединицама 

којима руководе, 
- ду`ни су да у делокругу свога рада организују и контроличу рад радника на 

нажин који обезбе|ује потрбну безбедност радника и имовине Факултета, 
- старају се и предузимају све потребне мере у циqу  доследне примене 

утвр|ених и нало`ених мера зачтите од по`ара за организациону јединицу којом руководе, 
- при организоваwу процеса рада контроличе и обезбе|ује примену и доследно 

придр`аваwе прописаних и нало`ених мера зачтите и у служају уожених недостатака 
благовремено отклаwаwе истих, 
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- ду`ни су да у делокругу свога рада организују и обезбеде да сви радници  
буду упознати са опасностима које им прете од по`ара и ексползија на радном месту и 
организационој јединици,  

- да одстране са радног места радника који се не придр`ава мера зачтите од 
по`ара и да уколико има елемената повреде радне обавезе надле`ном органу поднесу и 
захтев за покретаwе дисциплинског поступка. 
 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РАДНИКА 
 

Члан 14. 
 

Радници су основни носиоци послова и задатака зачтите од по`ара и имају права и 
ду`ности на непосредно  организоваwе у спрово|еwу и унапре|еwу  послова и задатака 
зачтите од по`ара, односно опчтих  и посебних мера зачтите qуди и имовине у складу са 
Законом , овим Правилником и другим актима Факултета а нарожито: 

- да организују зачтиту имовине на нажин који обезбе|ује потпуну лижну и 
имовинску сигурност, 

- да предузимају, спроводе и придр`авају се прописаних мера зачтите од 
по`ара, 

- да тра`е помо} од органа, организациаја и лица која ову помо} могу  или 
морају да пру`е у складу са својим могу}ностима, а нарожито у гачеwу по`ара и 
спрежаваwу wиховог чиреwа, 

- да се оспособqавају за непосредно примеwиваwе мара зачтите, отклаwаwа  
узрока и појава по`ара као и wихових последица, 

- да у року и по заврчетку радног времена, стално прате и контроличу рад , 
функционисаwе и исправност мачина, уре|аја и инсталација и других средстава у 
непосредној и чирој  радној околини и да сваки квар и неисправност одмах пријаве 
непосредном руководиоцу односно лицу надле`ном за отклаwаwе кварова и уожених 
неисправности,  

- да па`qиво рукују са опасним материјама и да предузимају потребне и 
прописане мере зачтите  при wиховом корич}еwу, 

- да се старају да приступ wиховим радним местима буде слободан како би се 
несметано приступило корич}еwу средстава за гачеwе по`ара и других средстава зачтите 
ради отклаwаwа последица  по`ара, 

- да користе лижну зачтитну опрему на нажин који је прописан, 
- да непосредно ужествују у гачеwу по`ара, угасе га ако могу, без опасности 

по себе и друга лица и да о томе одмах обавесте ватрогасну јединицу, станицу милције или 
други надле`ни орган. 
 
 
 
В  НАЧИН И УПОЗНАВАWЕ РАДНИКА СА МЕРАМА И ОПАСНОСТИМА ОД 
ПОЖАРАИ ПОСТУПКОМ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 
 
 

Члан 15. 
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 Радници се упознају са мерама зачтите од по`ара и поступком у служају по`ара 
кроз: 

- обавезну обуку,  
- упознаваwем од стране непосредног руководиоца приликом ступаwа на рад, 
- путем писмених упозореwа и знакова опасности,  
- информативним гласилима Факултета и др 

 
 

Члан 16. 
 

 Сваки радник Факултета који примети по`ар ду`ан је да га угаси ако то мо`е да 
уради без опасности  по себе или другог. Када не мо`е сам да угаси по`ар ду`ан је да о 
по`ару одмах обавести ватрогасну јединицу. 
 
 
 
 

Члан 17. 
 

 Радници Факултета ду`ни су да ужествују у гачеwу по`ара и спасаваwу qуди и 
угро`ене имовине. 
 

Члан 18. 
 

 За време по`ара сви присутни или позвани радници ду`ни су да изврчавају налоге 
руководиоца акције гачеwа по`ара. 
 
 

Члан 19. 
 

 Гачеwе по`ара и спачаваwе qуди и имовине врчи се док се по`ар не угаси, односно 
спачаваwе не заврчи. 
 Радници не смеју напустити место по`ара пре него что руководилац гачеwа по`ара  
не утврди да је по`ар угачен. 
 

 
Члан 20. 

 
 Уколико постоји опасност од поновног избијаwа по`ара руководилац акције гачеwа, 
одреди}е ватрогасну стара`у са потрбним бројем радника, справа и опреме за гачеwе 
по`ара. 
 
 

 
VI  НАЧИН ИЗВОЂЕЊА ТЕОРЕТСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ И ПРОВЕРА 
ЗНАЊА У ВЕЗИ СА ПОЗНАВАЊЕМ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД 
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ПОЖАРАКАО И РУКОВАWУ АПАРАТИМА, СРЕДСТВИМА И ОПРЕМОМ ЗА 
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 
   
 
 

Члан 21. 
 

 Обука радника из области зачтите од по`ара врчи се на основу Програма који се 
доноси на основу Правилника и  Закона. 
 Садр`ај Програма обуке из става 1. овог жлана обезбе|ује стицаwе знаwа: 

- о мерама зачтите од по`ара, 
- о мерама опчтим и специфижним везаним за поједине послове и радне задатке, 
- о садр`ини законских речеwа, 
- о прописима донетим на основу закона, 
- о технижким нормативима, 
- правима, обавезама и одговорностима у служају гачеwа по`ара, 
- о спрово|еwу зачтите од по`ара, 
- о нажину руковаwа апартима, средствима и опремом за гачеwе по`ара,  
- поступком гачеwа по`ара и др. 

 
Програм обуке заснива се на непосредном опа`аwу извора опасности и 

специфижностима процеса рада као и прописаним мерама зачтите од по`ара. 
 
 

Члан 22. 
 

  
Циq изво|еwа обуке радника је стицаwе најнеопходнијих теоретских и практижних  

знаwа из области зачтите од по`ара. 
Обука се изводи путем тестова. Сматра се да је радник оспособqен  из зачтите од 

по`ара ако да 85% тажних одговора на питаwа у тесту. 
 
 

 
Члан 23. 

 
 Радник који не задовоqи на провери знаwа ду`ан је да накнадно а најкасније у року 
од 15 дана од изврчене провере поново пола`е. Ако и на поновној провери не пока`е 
задовоqавају}и резултат, сматра}е се да не испуwава услове за даqи рад на пословима и 
задацима на које је распоре|ен. 
 
 
 

 
VII   ПОСТУПАК  У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА НА ПРИВРЕМЕНИМ МЕСТИМА 
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Члан 24. 

 
  
 Радови завариваwа, резаwа и лемqеwа могу се обавqати само на местима 
припремqеним у складу са прописаним нормативима технижке и противпо`арне зачтите. 
Та места могу бити стална и привремена. 
 Привремена места су она на којима се завариваwа, резаwа и лемqеwа могу обавqати 
према потреби и у времену одре|еном у одобреwу издатом од стране надле`ног радника 
Факултета, а које се издаје по захтеву за изво|еwе ових радwи. 
 Захтев садр`и: назив, односно име и презиме подносиоца захтева, број и датум, 
место завариваwа, резаwа и лемqеwа, опис радова, време изво|еwа истих, име руководиоца 
радова потпис подносиоца захтева. 
  
 

Члан 25. 
 

 Одобреwе за завариваwа, резаwа и лемqеwа које издаје овлач}ени радник, Референт 
Противпо`арне (ППЗ)  зачтите  садр`и: назив, име и презиме даваоца одобреwа, број и 
датум, место и време изво|еwа радова, опис радова,мере које треба предузети у  циqу 
обезбе|еwа изво|еwа радова, потпис и пежат. 
 Референт Противпо`арне зачтите  ужествује у примопредаји ових радова и ду`ан је 
да води евиденције и другу неопходну докумнтацију везану за одобраваwе радова 
завариваwа, резаwа и лемqеwа, и одговоран је за законито обавqаwе ових радова. 
 Одобреwа се издају у три примерка и то: руководиоцу радова, референту ППЗ, а 
тре}и се жува у документацији даваоца одобреwа. 

 
 

Члан 26. 
 

 
 На привременом месту за завариваwе, резаwе и лемqеwе могу се др`ати: 
највиче две боце кисеоника и ацетилена (једна радна и једна резервна) и то на прописаним 
колицима и осигуране од пада, на одстојаwу од најмаwе 5 метара од грејних тела и 10 
метара од отвореног извора ватре. 
 
 
 
ВИИИ    ОДГОВОРНОСТ РАДНИКА ЗА НЕ ПРИДР@АВАWЕ ПРОПИСАНИХ 
МЕРА ЗА[ТИТЕ ОД ПОЖАРА 
  

 
Члан 27. 

 
 Радници Факултета ду`ни су да се у свом раду придр`авају мера зачтите од по`ара, 
прописаних Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона као и мерама које 
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им на основу наведених прописа нала`у појединци и слу`бе одговорне за спрово|еwе 
зачтите од по`ара као и инспекцијски органи и органи унутрачwих послова. 
 
 

Члан 28. 
 

 Не придр`аваwе мера зачтите од по`ара наведених у претходном жлану, представqа 
те`у повреду радне обавезе у складу са Правилником о дисциплинској и матерјаној 
одговорности радника Физижког Факултета. 
 

 
Члан 29. 

 
 Одредбе овог Правилника обавезне су примеwују се на све раднике који закqужили 
Уговор о раду са овим Факултетом без обзира да ли је у питаwу рад на одре|ено или 
неодре|ено време, као и за оне који по било ком другом основу раде или изводе радове на 
Факултету. 
 
 
IX  ДУЖНОСТ РАДНИКА У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА И УЧЕШЋА У 
ГАШЕЊУ ПОЖАРА 
 
 

Члан 30. 
 
 

 Сваки радник Факултета  који примети по`ар ду`ан је да га угаси, уколико то мо`е 
да ужини без опасности по себе и друге. 
 У служају када радник Факултета  то не  мо`е да ужини без опасности по себе и 
друге, ду`ан је да о по`ару одмах обавести ватрогасну јединицу, алармира остале запослене 
и приступи гачеwу са располо`ивим средствима за гачеwе до доласка ватрогасне јединице. 
 
 

Члан 31. 
 

 За време по`ара сви присутни или позвани радници ду`ни су да изврчавају налоге 
руководиоца акције гачеwа по`ара. 
 
 

Члан 32. 
 
 
 О насталом по`ару обавечтава се и руководство Факултета и јединица МУП-а 
Србије. 
 После  даваwа знака за узбуну и настанка по`ара забраwена је употреба телефона 
сем за разговоре у вези са по`аром. 
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Члан 33. 

 
 Гачеwе по`ара и спачаваwе qуди и имовине врчи се док се по`ар не угаси, односно 
спачаваwе не изврчи. 
 Радници не смеју напустити место по`ара пре него что се руководилац акције 
гачеwа по`ара не увери да је по`ар угачен. 
 
 

Члан 34. 
 
 

 Уколико постоји опасност од поновног избијаwа по`ара руководилац акције гачеwа 
одреди}е ватрогасну стра`у са потребним бројем радника и опремом за гачеwе по`ара. 
 
 

 Члан 35. 
 

 Након изврченог гачеwа по`ара руководилац акције гачеwа ду`ан је да сажини 
извечтај о току и резултатима интервенције и достави га надле`ним руководиоцима 
односно декану Факултета. 
     
 
 

 
X  ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 
 
 

Члан 36. 
 

 За гачеwе пожетних по`ара на Факултету постоје апарати за гачеwе типа Ц/6 , ЦО2/5 
као и зидни хидранти. 
 Сви апарати за гачеwе по`ара се сервисирају од стране стружне и овлач}ене 
организације у роковима који су законом прописани. 
 За исправност уре|аја и средстава за гачеwе по`ара у објекту стара се Референт ППЗ.  
 
 
 
XИ   ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ  ГАШЕЊА ПОЖАРА 

 
 

Члан 37. 
 
 

 Сваки радник је ду`ан у оквиру права, обавеза и одговорности  да предузима све 
потребне мере да до по`ара не до|е и у том смислу мора бити оспособqен   кроз одр`аваwе 
курсева, предаваwа и семинара. 
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 Када до|е до по`ара сви радници су ду`ни да се придр`авају следе}ег: 
- обуставqа се рад и приступа се гачеwу по`ара, ружним ватрогасним 

апаратима, приружним средствима или другом ватрогасном опремом, 
- врчи се евакуација qуди и ставри, 
- ако по`ар није угачен у самом пожетку врчи се искqуживаwе довода 

електрижне енергије, 
- повиком ПОЖАР алармирају се о насталом по`ару радници из суседних 

просторија, 
- радници долазе на место по`ара и укqужују се у гачеwе свом располо`ивом 

ватрогасном опремом, 
- до доласка ватрогасне јединице радници наставqају са гачеwем по`ара, 

затварају врата и прозоре, уклаwају запаqиви и експлозивни материјал, 
- по доласку ватрогасне јединице командир јединице преузима руково|еwе 

гачеwем  по`ара а радници се ставqају на располагаwе командиру ватрогасне јединице и 
поступају по wеговим наредбама. 

 
 

 
XИИ   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 38. 

 
 

 За сва питаwа која из области зачтите од пожара која нису регулисана овим 
Правилником примењиваће се важћи закони и други позитивни прописи. 
 
 

Члан 39. 
 

 Овај  Правилник ступа на снагу даном доночења. 
 
 
 

 
Београд, 09. јун  2004. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
Проф. др Љубиша Зековић 
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