
Ha основу члана 28. Закона о заштити од пожара (» Службени гласник PC« 

бр.111/09, Директор " ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА " у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a je дана16.05.2012. године, 

донео 
 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

ЗА 

 ВИСОКУ ТУРИСТИЧКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици 

Булевар Зорана Ђинђића бр.152а 
 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

У складу са Законом о заштити од пожара, овим Правилима се у циљу унапређења, 

спречавања и отклањања опасности од пожара у'' ВИСОКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ 

ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА" у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a 

утврђују и доносе Правила заштите од пожара за" ВИСОКУ ТУРИСТИЧКУ 

ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА" у Београду a која обухватају: 

1. Организација технолошких процеса на начин да ризик од избијања и 

ширења пожара буде отклоњен и да у случају његовог избијања буде 

обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење  

2. Заштита од пожара у зависности од намене објекта са  потребним бројем 

лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара  

3. Доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају ширења 

пожара 

4. Начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара 
 

План евакуације у упутство за поступање у случају пожара морају бити 

истакнути на видном месту 
 

Члан 2. 
 

Систем заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, 

финансирање, организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од 

пожара за спречавање избијања пожара, откривање и гашење пожара, спашавање 

људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока 

пожара, као и пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром, 

које се предузимају у" ВИСОКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА" у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a у Београду a која обухватају: 

 

Члан 3. 
 

Заштита од пожара, организује се и непрекидно спроводи у објектима, у складу са 

Законом, прописима донетим на основу Закона заштите од пожара одредбама ових 

Правила и других општих аката у " ВИСОКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА" у улици Булевар Зорана Ђинђића бр . 152a. 



 
 

2    ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРСШЕСА HA НАЧИН ДА 

РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН И 

ДАУ  СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУАЕ ОБЕЗБЕЋЕНА 

БЕЗБЕАНА ЕВАКУАЦИЈА ЛУДИ И ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО 

ШИРЕЊЕ 
 

Члан 4. 
 

Основна делатност" ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у 

улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a je образовање студената. 

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 152a je у власништву државе у коме обавља своју делатност 

(образовање студената) na су у складу са тим у следећој табели дате карактеристике 

са положивом опремом и инсталацијама: 
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У објекту je изведена инсталација против паничног осветљења,у току je 
замена неисправних исправним. 
Објекат je заштићен громобранском инсталацијом. 

Изведен даљински систем грејањажористи се из система Београдских електрана. 

Све пословне поросторије.канцеларије,учионице као и магацин повезани су 

централним ходницима који се пружају и воде ка улазу-излазу из ВИСОКЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у правцу улице Булевар Зорана 

Ђинђићаи дворишта школе. 

Из   пословног   објекта   укључујући   приземље+поткровље   има   три   

пута евакуације.У делу нивоа(приземља) постоје два евакуациони пут повезана 

степенистем до дворишта,након тога се рачва један ка главном улазу a други према 

дворишту у дужини од 30 метра .  

У објекту постоји слузба ФТО обезбеђења. 

 

Члан 5. 
 

У циљу спречавања настанка и ширења пожара у свим просторијама забрањује се:  

 



1. Употреба отвореног пламена и средстава за паљење 
2. Коришћење уређаја и других инсталација које могу изазвати пожар и 

експлозију 
3. Употреба отворених и не уземљених електричних грејалица и других уређаја  
4. Употреба решоа. 

5. Држање и смештај материјала склоних самоупали. 
6. Преузимање других радњи и поступака који могу да узрокују пожар.  

 

Члан 6. 
 

Магацинске просторије за смештај робе и другог материјала и сличне 

просторије граде се и опремају у складу са важећим техничким прописима 
противпожарне заштите. 
Ускладиштење робе у већој количини врши се no врстама. Ha који начин и у којој 

количини ће се оваква роба ускладиштити одређује одговорни радник при преијему 
робе домар школе.Овлашћено лице(домар школе) дужно je да врше сталан надзор и 

контролу о могућности избијања пожара. Пут за евакуацију према безбедан простор 
мора да буде увек слободан и незакрчен. Смер према излазу за евакуацију означава 
се на зидовима објекта стрелицама зелене боје . Пут за евакуацију мора бити 

најмање ширине 0,80м.У складу са чланом 6. Правилника о техничким 
нормативима за заштиту објекта од пожара и експлозија. Такође пут за евакуацију 
из канцеларија,учионица у бездедан простор није дужи од 50 метара. 

У складу са чланом 27. Правилника о техничким нормативима за заштиту 
објекта од пожара удаљеност од електричних прекидача(склопки,руцних 
ватрогасних апарата за поцетно гасење од позара) и хидраната мора бити толика да 

je могућ у сваком тренутку несметан приступ до њих . 
 

Члан 7. 
 

У ВИСОКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a, постоје одговарајућа опрема и средства за 

гашење пожара, обезбеђени излази и прилази за евакуацију л>уди,ученика и 

имовине у случају пожара, морају се уклонити препреке које би представљале 

сметњу за ефикасно гашење пожара, заштита уређаја и инсталација од којих прети 

опасност од избијања и ширења пожара. 

Ha пожарним путевима забрањено je паркирање возила, одлагање робе и 

материјала. Евакуациони и пожарни путеви морају увек бити слободни. Ha 

путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени 

за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром 

није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке сходно члану 41. 

Закона о заштити од пожара (Сл.гласник PC бр.111/09). 

 

Члан 8. 
 

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 41, je набавила опрему и средства за гашење пожара утврђену 

прописима и стандардима који регулишу ову област.. 

Апарати се бирају према врсти пожара који се очекује a у складу са стандардом 

СРПС ИСО 3941/1994- Класификација пожара. Број апарата зависи од површине 

објекта и пожарног оптерећења. Ручни    апарати за гашење пожара морају бити 



постављени на видним и приступачним местима тако да се без сметњи могу 

употребити од стране запослених радника. 

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 152а,мора редовно вршити контролно испитивање ручних 

апарата, хидрантске мреже, функционалну пробу паничне расвете и осталих 

ватрогасних средстава, инсталација и опреме којима располаже у складу са Законом 

о заштити од пожара (Сл.гласник PC бр. 111/09) са упутством произвођача апарата 

и опреме и важећим законским прописима као и контролу хидрантске мреже у 

складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 

пожара.(Сл.лист СФРЈ бр.30/91). 
 

Члан 9. 
 

Електрична и громобранска инсталација се мора редовно контролисати и одржавати 

у исправном стању. 
Електричним инсталацијама и уређајима могу руковати само лица која су за то 
стручно оспособљена и за ту врсту послова одређена. 

У радним просторијама-канцеларијама после радног времена морају бити 
искључени сви потрошачи електричне енергије. По престанку рада односно потребе 
за грејањем, грејна тела се морају искључити . 
 

2 ЗАШТИТА ОА ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОА НАМЕНЕ OBJEKTA СА 

ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ АИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСАОВА ЗАШТИТЕ ОА ПОЖАРА 
 

Члан 10. 
 

Ради спровођења и унапређења заштите од пожара у „ ВИСОКОЈ ТУРИСТИЧКОЈ 

ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА " у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a , се 

организује и утврђује делокруг рада - радника задуженог за организовање и 

спровођење превентивних мера заштите од пожара у складу са Правилником о 

систематизацији радних места и Законом. 
 

Уколико систематизацијом радних места није предвиђено радно место радника 
задуженог за послове превентивне заштите од пожара ВИСОКА ТУРИСТИЧКА 

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, у складу са Чланом 25. Закона о заштити од 
пожара (Сл. Гласник PC. бр. 111/09) може уговором ангажовати привредно друштво 
односно друго правно лице које испуњава прописане услове и има овлашћење 

Министарства за обављање ових послова, да у њихово име и за њихов рачун 
обављају послове заштите од пожара. 

 

Члан 11. 
 

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА има по основу 
уговора ангажовано привредно друштво са запосленима који испуњавају услове за 

рад на пословима заштите од пожара, које у њихово име и за њихов рачун обавља 
послове заштите од пожара. 
Радник задужен за организовање и спровођење превентивних мера заштите од 

пожара има следећа права и обавезе: 
 



1. да врши обилазак објекта на основу слободне процене зависно од 
опасности и пожарног ризика објекта 

2. да врши основну обуку и проверу знања запослених из области заштите од 
пожара 

3. да учествује у управном поступку са надлежним органим - инспекцијама 

сектора за ванредне ситуације 
4. да издаје одобрење за извођење радова заваривања, резања или лемљења 
5. да учествује у поступку утврђивања узрока пожара у границама које и 

колико му истражни органи дозволе и да о томе сачини писмени извештај 
директору 

6. да предложи директору покретање дисциплинског поступка против 
запосленог који не спроводи и не придржава се прописаних мера заштите 
од пожара 

7. да предлаже директору мере заштите од пожара које су обухваћене Законом 
и пратећим подзаконским актима којима се регулишу одређене области a 
које се неопходне као превентива заштите од пожара. 

 

Члан 12. 
 

Директор ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, у улици 

Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a, у циљу спровођења мера заштите од пожара има 

следећа права и дужности: Прати примену Закона о заштити од пожара, 

подзаконских аката и нормативних аката у циљу заштите људских живота и 

материјалних добара, одобрава материјална средства за унапређење противпожарне 

заштите , омогућава и контролише спровођење мера наложених од стране 

надлежног државног органа. 
 

Директор може права, обавезе и дужности да пренесе на непосредне сараднике и 

руководиоце. 

Сваки од руководилаца одређених организационих јединица одговоран je за 

спровођење мера заштите од пожара и експлозија у домену свог делокруга рада. 

 

Члан 13. 
 

Запослени на својим радним местима имају права, обавезе и дужности:  
 

1. Да се на својим радним местима упознају са пожарним опасностима и  
спровођењу мера за заштиту од пожара и експлозија 

2. Да након завршетка рада са својих радних места уклоне опасности које би 
могле да проузрокују пожар, експлозију или неку другу несрећу 

3. Да све кварове  и  оштећења на машинама,  електричним  уређајима,  

електричним инсталацијама, цевима система за вентилацију као и другим 
уређајима који би могли да угрозе пожарну безбедност објеката и имовине, 
одмах пријаве како би се предузеле мере за њихово отклањање 

4. Да се придржавају свих прописа, упутстава и истакнутих знакова упозорења  
и забране у вези са заштитом од пожара. 

5. Да се у случају појаве пожара ставе на располагање руководиоцу акције 

гашења пожара и спасавање људи и имовине 
6. Да у случају настанка пожара, одмах покушају да га угасе уколико то могу 

учинити без опасности no себе и друга лица, a уколико нису у стању да 

одмах обавесте непосредног руководиоца , односно ватрогасну јединицу ( 
тел.93) или станицу полиције (тел.92). 



7. Запослени (на неодређено, одређено време или no другом основу) су дужни 
да се придржавају свих прописаних мера заштите од пожара. 

3   ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ 

ПОЖАРА 
 

Члан 14. 
 

Свако лице које примети пожар, дужно je да га покуша угасити, a истовремено 

обавештава остале запослене у смислу помоћи. 

У објекту не постоји стабилна инсталација за откривање и дојаву пожара али je 

дојава пожара могућа узвиком  "пожар" или личним доласком до у друге 

просторије и лично обавештавање. Објекат je спратности Приземље + Поткровље. 

Из ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА постоје два излаза 

за евакуацију. 
 

Евакуаисана лица се се удаљавају на довољној удаљености од објекта како би се 

заштитили од топлотног зрачења и евентуалног обрушавања објекта. 
 

Упоредо са акцијом гашења пожара, врши се евакуација и спашавање угрожених 

људи и материјалних добара. 

 

Евакуацијом и спасавањем руководи руководилац објекта или стручно лице за 

заштиту од пожара a за доношење одлука, податке узима од других запослених који 

су се затекли у моменту пожара или личним увидом и доношењем одлуке да се ради 

о пожару који je немогуће угасити у почетној фази. 

 

Уколико евакуација није извршена до доласка ватрогасне-спасилачке јединице онда 

евакуацијом и спасавањем руководи командир интервенције a за доношење одлука, 

податке узима од запослених у објекту који се затекну. 
 

Путеви за евакуацију из објеката ходници, холови u излази морају бити слободни , 

незакрчени u не сме се одлагати никакав материјал или предмети који би били 

сметња за безбедну евакуацију , a излазна врата из npocmopa u објекта не смеју бити 

закључана за време боравка запослених у објекту. 

Члан 15. 

У случају пожара запослени и ученици школе морају се придржавати следећег : 

УПУТСТВО О ПОСТУПАЊУ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 

1. Обавестите остале запослене и студенте о настанку пожара ( УЗВИКОМ 

„пожар“., 

2. Установите која материја гори (уколико гори електро инсталација, уређаји и 

опрема искључите струју на најближем електро разводном орману.  

3. Приђите најближем ХИДРАНТУ или ВАТРОГАСНОМ АПАРАТУ) поступите 

no упутству за коришћење) HE ГАСИТЕ ВОДОМ пожар на електро 

инсталацијама и уредјајима под напоном. 



4. О пожару обавестите директора школе,заменика директора,секретара као и 
лице задужено за послове заштите од пожара. 

5. Уколико пожар пређе у разбукталу фазу или процените да пожар не можете 
угасити ПОЗОВИТЕ 

 

- ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ на телефон 93 или 
- СТАНИЦУ ПОЛИЦИЈЕ на телефон 92 

 

6. Дојава пожара треба да садржи: АДРЕСУ објекта, ДЕО објекта који гори, 

ШТАгори, УГРОЖЕНОСТ људи, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ТЕЛЕФОНСКИ БРОЈ 

лица које јеизвршило дојаву. 
 

7. Приступите ЕВАКУАЦИЈИ из објекта према обележеним пожарним 

путевима, према најближем излазу из објекта на безбедну удаљеност од 

објекта на којој сте заштићени од топлотног зрачења и евентуалног 

обрушавања објекта. 
 

4   НАЧИН ОСПОСОБАзАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ 

ЗАШТИТЕ ОА ПОЖАРА 

 

Члан 16. 
 
Приликом заснивања радног односа запослени су дужни да се упознају са 

опасностима од пожара и експлозије, начином спровођења мера заштите и 

употребом уређаја, опреме, инсталација и средстава за гашење пожара. 

Упознавање запослених врши се према Програму основне обуке из области  

заштите од пожара који утврђује - доноси Директор" ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ 

ШКОЛЕ СТУКОВНИХ СТУДИЈА" у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a a 

након прибављања мишљења од стране надлежног државног органа - Сектора за 

ванредне ситуације. 

Члан 17. 
 

Упознавање новопримљеног радника са мерама заштите од пожара који je имајући 

у виду радно место на које je примљен дужан да се придржава и спроводи као и са 

правима и обавезама радника и садржајем општег акта врши се након пријема 

путем индивидуалног разговора и упознавања. 

О упознавању запосленог радника са опасностима од пожара води се евиденција, a 

новопримљени радник својим потписом потврђује да je упознат са мерама заштите 

од пожара. 

Основна обука из области заштите од пожара организује се за све запослене, 

најкасније у року од једне године од дана ступања на рад. 

Основну обуку и практичну проверу знања запослених обављају правна лица у 

складу са чланом 53. Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС.бр.111/09) и лица 

која раде на пословима заштите од пожара. 
 

Програм основне обуке донео je Директор ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици Булевар Зорана Ђинђића бр. 152a. Прибављена 

je сагласности Министарства - Сектора за ванредне ситуације. 



Провера радника обучених из области заштите од пожара, обавља се сваке треће 

године и о сваком запосленом, се води евиденција радника о извршеној обуци и 

провери знања из области заштите од пожара. 

Проверу знања радника из области заштите од пожара врши лице које je извршило 

основну обуку, радник задужен за послове заштите од пожара у ВИСОКОЈ 

ТУРИСТИЧКОЈ ЖОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у улици Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 152, односно правно лице a у складу са чланом 53. Закона о заштити од 

пожара. 
 

Повера знања радника из области заштите од пожара врши се:  

- тестирањем теоретског знања 

- практичном провером знања обављања послова радног места и 

употребе расположивих средстава и опреме за гашење пожара  
 

Резултати и оцене о извршеној провери знања уносе се у одговарајућу 

документацију. Код практичне провере знања сачињава се записник о извршеној 

провери који мора да садржи податке, датума вршења практичне провере, начина 

вршења, лице које je извршило проверу (уверење о положеном стручном испиту за 

рад на пословима заштите од пожара) као и списак радника који су обухваћени 

практичним провером са исказаним резултатима провере.  
 

Евиденције о извршеном обучавању u провери знања 

 

О извршеној обуци и провери знања из области заштите од пожара води се 
јединствена евиденција. Начин и поступак за вођење евиденције утврђен je 

Програмом обуке , a евиденцију чини: 
 

 Списак обучених радника из области заштите од пожара  
 Записник о извршеној обуци и провери знања радника из области заштите од 

пожара 

 Уверење о положеном стручном испиту за рад на пословима заштите од 
пожара за лице које je извршило обуку и проверу знања 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

Измене и допуне Правила врше се на начин и no поступку предвиђеном за 

његово доношење. 

Саставни део ових правила je   План евакуације са кратким упутством о 

поступању у случају пожара. 

Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.  

 

 

           Директор 

 

                 Проф. др Милан Скакун 

 









 


