


Члан 2

Мере и послови спровођења, организовања и унапређења заштоте од пожара 
обухватају:

 Мере заштите од пожара
 Организацију, делокруг и овлашћења и обавезе запослених задужених за 

организовање и спровођење превентивних мера заштите.
 Начин упознавања запослених са мерама и опасностима од пожара и поступка 

у случају пожара
 Начин извођења теоретске и практичне обуке и провере знања у вези са 

познавањем прописа из области заштите од пожара као и руковање апаратима 
и средствима и опремом за гашење пожара.

 Начин вршења унутрашње контроле и дужности, овлашћења и одговорности 
запослених који ту контролу врше 

 Одговорност запослених због непридржавања прописаних мера заштите од 
пожара 

 Дужности запослених у случају избијања пожара и учешће у гашењу истих
 Техничку опрему и средства за гашење истог
 Поступак у случају пожара

3.2 Мере заштите од пожара

Члан 3

Организовање и спровођење заштите од пожара врши се на основу плана 
заштите од пожара.

Члан 4

План заштите од пожара обухвата:

 Процену угрожености од пожара са анализом пожарних оштећења
 Организацију заштите од пожара
 Систем обавештења
 Поступак у случају пожара
 Техничку опрему и средства за гашење
 Начин снабдевања водом 
 Путеве, пролазе и прилазе
 Забрану употребе свих врста отвореног пламена



 Друге мере потребне за успешно функционисање и унапређење заштите од 
пожара

Члан 5

Електроинсталације, водоводне, топлотне, громобранске и друге сличне 
инсталације у Школи морају се поставити према нормативима и стандардима и 
одржавати у исправном стању. У Школи је забрањена употреба термичких апарата 
без предходног одобрења комисије за ППЗ.

Члан 6

Лако запаљиве материје држати на прописаним местима у складу са техничким 
нормативима.

Члан 7

Предмети ватрогасне опреме и средства за гашење пожара могу се користити 
само ако одговарају утврђеним државним стандардима. Уређаји и средства за 
гашење пожара морају бити на местима која су лако приступачна и у исправном 
стању за брзу и ефикасну употребу.

Члан 8

Ватрогасни апарети и опрема се морају држати у исправном стању. Провера 
исправности ватрогасних средстава врши се у прописаним законским оквирима и 
према упутствима произвођача. Установљени недостаци морају се одмах отклонити 
заменом неисправних делова или комплетних апарата.

Члан 9

Ватрогасни апарати морају имати контролне картоне у које се уписују следећи 
подаци:

 Врста и тип апарата
 Фабрички број
 Датум пуњења
 Датум контроле



 Потпис лица које је вршило контролу
 Печат организације која је вршила контролу

Члан 10

У радним просторијама средње школе забрањено је држање самозапаљивих 
или лакозапаљивих и експлозивних материја. Такође је забрањена употреба 
неисправних електроинсталација

Члан 11

У просторијама Школе у којима се складиште лакозапаљиве материје није 
дозвољено:

 Пушење, употреба отвореног пламена и светиљки са пламеном
 Коришћење уређаја и инсталација које могу изазвати пожар или експлозију
 Употреба алата који варниче
 Коришћење грејних тела са отвореним пламеном, ужареним и прекомерно 

загрејаним површинама
 Држање и смештај самозапаљивих материја
 Мерама забране морају се на видно место истаћи упозорења и знаци забране

Члан 12

Рад са отвореним пламеном и уређајима са усијаним површинама и апаратима 
за завривање може се обављти само у просторијама у којим су предходно предузете 
мере заштите од пожара и обезбеђена средства за гашење пожара.

3.3 Права и обавезе одговорних лица

Члан 13

Директор и остали запослени (свако у свом делокругу утврђеном овим 
документом) одговорни су за спровођење заштите од пожара. Одговорна лица су:



 Директор Школе 
 Лица са посебним овлашћењима
 Запослени задужен за ППЗ

3.3.1 Задаци директора

Члан 14

Директор Школе:

 Предлаже правиник о организацији заштите од пожара 
 Доноси план заштите од пожара 
 Стра се о организовању заштите од пожара
 Организује спровођење прописа и општих аката о заштити од пожара
 Контролише рад органа и одговорних радника у вези са применом прописа и 

извршењем плана заштите од пожара
 Доноси мере за отклањање неправилности и појава које могу да изазову пожар
 Покреће поступак против запослених због непридржавања мера заштите од 

пожара

3.3.2 Задаци и одговорности запосленог задуженог за ППЗ

Члан 15

У спровођењу свих прописаних мера заштите од пожара запослени задужен за 
заштиту од пожара нарочито је одговоран за следеће:

 Правилно организовање и спровођење ППЗ
 За безусловно поштовање и спровођење свих одредби овог правилника, 

одлука, закључака и наредби које се односе на ППЗ а донете су од стране 
органа управљања

 Да упозна сваког запосленог приликом ступања на радно место са опасностима 
и мерама ППЗ на његовом радном месту

 Да се брине о организацији , унапређењу и спровођењу мера ППЗ и о томе 
поднесе извештај директору

 Да се брине о набавци, одржавању и исправности уређаја и средстава ППЗ
 Да извршава све акте, решења и наредбе у погледу ППЗ
 Да учествује у изради планова и програма ППЗ и брне се о њиховом извршењу
 Да сваког месеца проверава исправност уређаја ППЗ



3.3.3 Задаци и одговорности лица са посебним овлашћењима

Члан 16

Лица са посебним овлашћењима у сврху непосредног и конкретног извршавања 
свих прописа и мера заштите од пожара у средњој школи заједно са запосленим 
задуженим за ППЗ, обавезни су да се упознају са свим мерама и прописима ППЗ и да 
се брину о њиховој правилној примени:

 Да сваког запосленог обавесте и поуче о намени и начину употребе 
одговарајућих средстава и опреме ППЗ

 Да непосредно извршавају планове унапређења ППЗ 
 Да стално надзиру извршавање мера ППЗ
 Да у случају пожара предузму мере за гашење
 Да подносе пријаву против запослених који се не придржавају мера ППЗ

3.3.4 Дужности и права запослених у случају избијања пожара

Члан 17

Сваки запослени који примети да постоји непосредна опасност за избијање 
пожара или примети пожар, обавезан је да га угаси ако може, а да то учини без 
опасности по себе и друге. Уколико није у могућности да угаси пожар, запослени је 
дужан да обавести најближу ватрогасну јединицу, станицу полиције или свог 
непосредног руководиоца. Поред наведеног, сваки запослени је дужан да спроводи и 
унапређује мере ППЗ:

 Да се придржава задака и мера ППЗ донетих у правилнику као и осталих 
одредби и наређења везаних за ППз

 Да се приликом ступања на рад упозна са мерама ППЗ везаним за посао који 
обавља и са опасностима које могу настати на његовом радном месту као и са 
уређајима и мерама ППЗ

 Да обавести непосредног руководиоца о свим кваровима и недостацима који 
могу настати на радном месту и уређајима ППЗ-а који могу довести до 
повећања опасностима од пожара 

 Да после радног времена прегледа своје радно место и изврши све потребне 
радње да не би дошло до пожара

Члан 18



Запослени имају право на надокнаде материјалне штете коју евентуално 
претрпе прилком извршења својих дужности ППЗ а према важећим прописима

3.4 Одговорност запослених због непридржавања мера противпожарне заштите

Члан 19

Запослени који не испуњавају задатке и обавезе ППЗ на тај начин чине тежу 
повреду радне обавезе

Члан 20

Запослени који услед намерног неиспуњавања мера ППЗ проузрокује штету 
дужан је да ту штету и надокнади

Члан 21

Одговорности због повреде радних обавеза и материјална одговорност 
радника, по одредбама овог правилника, не искључују кривичну одговорност 
запосленог. Непосредни руководилац, чим сазна за повреду радних дужности 
запослених у вези са ППЗ, дужан је да о томе у што краћем року обавести директора. 
У супротном, сматра се саучесником.

3.5 Упознавање и обука запослених у вези са ППЗ

Члан 22

Приликом ступања запосленог у рад или премештања на друго радно место, 
непосредни руководилац мора запосленог упознати са мерама ППЗ везаним за 
његово радно место. Нај мање један пут годишње мора се вршити провера знања 
запослених као и обука од стране лица одговорног за ППЗ.



3.6 Прелазне и завршне одредбе

Члан 23

За обављање стручних и административно – техничких послова и старање о 
спровођењу мера ППЗ мора постојати референт ППЗ.

Члан 24

Одредбе овог правилника примењиваће се на све запослене као и на друга 
лица која по било ком основу раде у средњој школи.

Члан 25

На односе који нису уређени овим правилником у вези са ППЗ примењиваће се 
законски прописи и одлуке надлежних органа.

Члан 26

Поступак измене и допуне овог правилника врши се на начин и по поступку 
предвиђеном за доношење општих аката предузећа.

Члан 27

Овај правилник ступша на снагу осмог дана по верификацији од стране одсека 
ППЗ Министарства унутрашнијх послова Ужице.




