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На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", 

бр. 111/2009 - даље: Закон) и члана 16. Правила заштите од пожара Музичке школе 
“Исидор Бајић” Нови Сад, (даље у тексту: Школа), дана 07. 10. 2011. године, директор 
доноси:  

 
 
 

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ  
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 
 
 
 
1. Увод 
 

Овим Планом уређује се организација, поступци и мере за обезбеђење брзе и 
ефикасне евакуације и гашења пожара.  

Појам евакуације у смислу овог Плана, обухвата организовани начин 
напуштања објекта, пре него што наступи угрожавање живота и здравља запослених и 
ученика, пожаром или неким другим ванредним догађајем који може настати а чије се 
штетне последице могу предвидети. 

Под спасавањем у смислу овог Плана, подразумева се организовано 
спровођење радњи и поступака, којима се особама затеченим у просторијама 
угроженим пожаром пружа помоћ, када због околности насталих пожаром, сами не 
могу напустити просторије и објекат, а да притом не доведу у опасност свој живот.  

Пожар може угрозити сигурност и животе запослених и ученика, па се мора 
организовати брза и ефикасна акција гашења, спасавања и евакуације. 

Приликом пожара, као и приликом евакуације у случају пожара, могу настати 
и догађаји као што су: повреде људи, блокирање путева за евакуацију, задимљавање 
просторија, паника, оштећење делова објекта, уређаја и инсталација. 

 
 
2. Основни појмови везани за евакуацију 
 

Први излаз (PI) је најближи излаз из угрожене просторије која води ка 
ходнику, евакуационом излазу до евакуационог пута, у безбедан простор. 

Евакуациони излаз (EI) је излаз који води преко свих врата и врата која воде у 
суседни пожарни сектор, из кога води непосредан излаз напоље. 

Евакуациони пут (EP) је пут који води према евакуационом излазу, тако да 
обезбеђује сигурно кретање током одређеног времена. 

Крајњи излаз (KI) је излаз из објекта (обично је то улаз у зграду). 
Примарни коридор за евакуацију (PK) јесте коридор који се користи за 

нормално кретање људи у објекту. 
Алтернативни коридор за евакуацију (AK) јесте коридор евакуације, који има 

исте или сличне услове за евакуацију као примарни. 
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Брзина евакуације (Ve), јесте пројектна вредност брзине кретања човека кроз 
коридор евакуације. 

Време евакуације (Te), јесте време припреме за евакуацију и време кретања од 
полазног места до безбедног места. 

Време припреме за евакуацију (Tpe), јесте пројектно време, у којем се људи 
припремају за евакуацију тј процењују потребу за евакуацијом, саветују се, траже шта 
ће понети итд. Време припреме за евакуацију је време од тренутка када лице, које ће се 
евакуисати, сазна да је настао пожар који би могао да му угрози живот, па до тренутка 
напуштања просторије боравка. То је у ствари време у коме лица оцењују оправданост 
евакуације. То време максимално траје до 5 минута. 

Максимални број лица које треба евакуисати из објекту, одређује се према 
номиналним капацитетима појединих просторија и услова да се оствари кретање без 
загушења већег од 3 лица по m2 површине пода било где, на коридорима за евакуацију. 

Полазно место (РМ) је место на коме се може затећи особа у тренутку сазнања, 
да је дошло до таквог развоја пожара да је потребна евакуација. 

Безбедно место (BМ) је место ван објекта, на којем се не могу очекивати 
штетни ефекти пожара: пламен, дим, пад појединих  оштећених делова делова објекта. 

Безбедно место за зграде ових врста, је место удаљено најмање 5м од излаза из 
зграде, на улицу или у пространом дворишту. 

Коридор евакуације (КЕ) чине грађевинске конструкције зграде којима се 
ограничавају просторије за комуникацију (ходници, степеништа, ветробрани, улази и 
сл.) и спречава продор пламена и дима из просторије за боравак. 

 
 
3. Локација и делови објекта у којима може доћи до пожара 
 

Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад, налази се у ужем центру Града, у 
Његошевој улици број 9. У непосредној близини Школе налазе се пословни и стамбени 
објекти, јавна гаража и паркинг простор. Школа се налази у зони дејства Ватрогасно-
спасилачке јединице Нови Сад, на удаљености од мање од пола километра. Прилаз 
ватрогасним возилом могућ је Његошевом улицом. 

У Школи нема изражених извора опасности од пожара, али пожар је ипак 
могућ.  

Могући извори пожара су:  
 електрични уређаји и инсталације;  
 удар грома; 
 земљотрес; 
 саботаже и диверзије, 
 немар, нехат и непажња. 
 
 

4. Број запослених  и посетилаца 
 

Максимални број особа које се могу наћи у просторијама Музичке школе  је 170 
запослених  особа и око 1100 ђака (овај број је променљив), с тим да у Школи у једној 
смени уобичајено буде око 600 особа. Карактеристично је то што су учионице 
углавном мале и што се у току наставе у њима налази око 5-6 ученика, са изузетком 
неколико учионица у којима се на часу може наћи око 25 ученика.  
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5. Процена угрожености 
 

Табеларни приказ ванредних догађаја и њихове штетне последице које се могу 
десити:  
 

Ванредни 
догађај 
 

Могућ опасан догађај на 
грађевинском објекту  

Могућ опасан 
догађај на 
електричним 
уређајима и 
инсталацији 

Могућ опасан 
догађај код 
запослених и 
корисника 

Земљотрес  

Оштећење објекта, рушење 
објекта или његовог дела, 
пожар, прекид енергетских 
инсталација, кварови на 
инсталацијама   

Пожар, оштећење 
или уништење 
уређаја или 
инсталација  

Паника, повреде, 
опекотине 

Удар 
грома  

Пожар, кварови или уништење 
електричних инсталација и 
уређаја 

Пожар, уништење 
електричних 
инсталација и 
уређаја 

Повреде, смрт 

Пожар  
Оштећење објекта и 
електричних инсталација, 
уређаја и опреме 

Пожар, оштећење 
опреме 

Паника, опекотине, 
тровање продуктима 
сагоревања, повреде 

Експлозија  
Рушење, оштећење  објекта и 
електричних инсталација и 
уређаја 

Пожар, оштећење 
опреме 

Опекотине, повреде, 
смрт  

 
Могући ванредни догађаји који настају услед технолошких поремећаја, 

неисправних електричних инсталација, неконтролисане употребе ватре, као и њихова 
штетна дејства на објекте, уређаје и присутна лица: 

 

Ванредни 
догађај 
 

Могућ опасан догађај на 
грађевинском објекту  

Могућ опасан 
догађај на 
електричним 
уређајима и 
инсталацији 

Могућ опасан 
догађај код 
запослених и 
корисника 

Неисправност, 
преоптерећење 
електричних 
инсталација и 
уређаја 

Пожар, оштећење или 
уништење  објекта и 
електричних инсталација и 
уређаја 

Пожар, оштећење 
или уништење 
уређаја или 
инсталација  

Паника, повреде, 
опекотине, смрт 

Неконтролисана 
употреба ватре 
у било ком 
облику 

Пожар, оштећење или 
уништење електричних 
инсталација и уређаја 

Пожар, уништење 
електричних 
инсталација и 
уређаја 

Повреде, паника, 
гушење, тровање, 
смрт 
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6. Начин откривања опасности, дојава пожара и узбуњивање 
 

У објекту Школе нису уграђени системи за откривање и дојаву пожара. Самим 
тим сви запослени и сви ђаци су дужни, кад примете да нешто гори или појаву дима у 
самом објекту или у кругу школе, да обавесте остале присутне о појави опасности 
гласним повицима ПОЖАР или другу опасну појаву. 

Обавештавање одређених потребних служби о догађају врше запослени, 
телефоном: 
 
Назив службе                                                              Телефон 
----------------------------------------------------------------------------- 
Ватрогасно-спасилачка јединица                               193        
МУП полицијска управа                                              192 
Хитна медицинска помоћ                                             194    
 
 
7. Начин извођења евакуације и спасавања 

 
На знак узбуњивања при појави пожара и других ванредних догађаја, сви 

запослени су дужни да уклоне изворе опасности ако то могу да учине без опасности 
по себе и друге особе, а ако не могу, без одлагања обавештавају Ватрогасно-
спасилачку јединицу и евакуишу се према одредбама овог Плана. 

Евакуциони путеви морају увек бити чисти и проходни. 
Евакуација се изводи обележеним евакуационим путевима и то тако што: 
 одмах по сазнању о појави ванредног -опасног догађаја, наставници се 

информишу о врсти и обиму догађаја, степену угрожености оног дела 
објекта у коме се тренутно налазе и процењују да ли је потребно 
евакуисати ученике из тог дела објекта (да ли је за ученике у том делу 
Школе безбедно или постоји непосредна опасност те је неопходно хитно 
спровести евакуацију); 

 наставници организују евакуацију, својом смиреношћу и ауторитетом 
спречавају паничне реакције ученика и усмеравају их из угроженог 
простора на безбедно место; 

 ученици и запослени из просторија које се налазе са леве стране, крећу се 
левом страном путем евакуације (ходник и степениште) док се лица из 
просторија са десне стране крећу десном страном пута евакуације; 

 запослени који се у моменту појаве ванредног догађаја налазе у Школи, а 
нису на настави, дужни су да између себе изаберу руководиоца акције 
евакуације и гашења и да у што краћем времену поделе задатке и приступе 
организовању обавештавања о догађају и евакуацији;  

 обавештавање о пожару или другом ванредном догађају изводи се на 
начин који ће произвести најмање панике; 

 евакуацију вршити тако да се избегне формирање људског тока – 
гомилања већег броја лица на путу евакуације; 

 истовремено се предузимају радње на уклањању извора опасности и 
обавештавању Ватрогасно-спасилачке јединице; 
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 по напуштању објекта евакуисана лица се окупљају на за то одређеном 
месту; 

 сваки наставник проверава да ли су сви ученици из „његовог“ разреда 
евакуисани и о томе обавештава руководиоца евакуације; 

 
Након спроведене евакуације и окупљања запослених, процењује се ситуација 

у оквиру које се: 
 Проверава да ли су све особе напустиле угрожени простор;  
 Одређују се радње које треба предузети на спасавању евентуално 

неевакуисаних лица и на спречавању ширења односно на гашењу пожара; 
 Одређују се радње које треба предузети ради спровођења акције спасавања 

особа које су остале у објекту и на спашавању имовине, односно заштити 
од дејства ватре вредних и важних предмета и материјала, уметничких 
дела и друге опреме; 

 У случајевима када евакуација није спроведена у потпуности, приступа се 
акцији спасавања угрожених особа.  

 
Евакуацијом може руководити лице које обавља послове заштите од пожара 

или запослени који се у моменту избијања пожара налази у објекту, а притом поседује 
способност руковођења и потребна знања и у кога остали запослени имају поверење и 
веру да је способан руководити акцијом евакуације.  

За руковођење евакуацијом треба одредити и обучити више запослених како 
би у сваком моменту неко од њих био у објекту.  

Руководилац евакуације руководи евакуацијом, спасавањем и гашењем пожара 
до престанка опасности или до доласка Ватрогасно-спасилачке јединице када 
руковођење предаје командиру ватрогасне јединице. 

Сви присутни (запослени, ученици, посетиоци и друга лица) дужни су да у 
потпуности извршавају наређења руководиоца акције.  

Запослени који из здравствених или других оправданих разлога не могу 
учествовати у акцији гашења и спасавања, добијају дозволу руководиоца акције да 
могу напустити место догађаја.  

 Најнеповољнији случај за евакуацију запослених и ученика је из учионица од 
броја 32-34 и учионице број 20. Евакуација би се одвијала  из учионица преко ходника, 
низ степениште, кроз пасаж до места окупљања.  

У току радне смене на спрату Школе може се очекивати присуство око 200 
лица. 

На пројектовану брзину кретања утицаће кретање низ степенице, тако да се 
може рачунати да ће брзина ометаног кретања бити 1.5 m/s x 0,8 = 1,2 m/s. 

 
 

8. Места окупљања евакуисаних особа 
 

Након напуштања угроженог простора (објекта), запослени долазе на место 
окупљања где ће од руководиоца акције добити даља упутства. 

Безбедно место и место за окупљање мора да буде од Школе удаљено више од 
10 м (Његошева улица и Трифковићев трг). Из дворишта кроз теретну капију могуће је 
(уз претходно откључаванје) евакуацију вршити у правцу Српског народног 
позоришта. У оба случаја, посебна пажња мора се посветити безбедности у саобраћају.  
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Након окупљања, евакуисана лица морају: 
 Мирно да сачекају даља упутства и наредбе; 
 Не смеју стварати панику; 
 Не смеју се разилазити нити самовољно напуштати место окупљања. 

 
 

На месту окупљања, руководилац евакуације треба да: 
 Утврди да су сви запослени, ученици и посетиоци напустили угрожени 

простор (објекат); 
 Ако нису сви запослени и корисници напустили објекат, да организује 

акцију спасавања; 
 Организује пружање прве помоћи повређенима, а теже повређене упути у 

медицинску установу и 
 Предузима и друге потребне мере и радње према насталој ситуацији. 

 
 
 9. Алат, прибор и заштитна опрема за евакуацију и спасавање 
 

У случају пожара користила би се расположива опрема за евакуацију и 
спасавање Ватрогасно-спасилачке јединице.   
 
 
10. Постављање знакова на путевима евакуације 
 

Приликом обележавања путева евакуације и постављања других знакова 
безбедности примењује се следеће: 

 Знакови се морају поставити тако да буду схватљиви, без недоумица и да 
они сами не представљају опасност. Мора се водити рачуна да се избегне 
груписање већег броја знакова на једном месту.  Знакови се не смеју 
постављати на покретним предметима или близу покретних премета као 
што су врата, прозори, сталци и сл. који кад се покрећу могу заклонити 
знак, осим кад је потребно управо тако учинити; 

 Знакови морају бити употребљиви и ноћу и при неповољним временским 
условима; 

 Посебна пажња мора се обратити потреби запажања знакова у посебним 
приликама (пожар, нестанак електричне енергије, замрачење и сл.) На 
путевима за евакуацију треба поставити знакове који ће означавати правац 
и смер напуштања просторије односно објекта према безбедном простору. 
Знакови за евакуацију треба поставити на висину од 1,5-2 m (линија 
гледања), на излазима изнад врата, као и у ходницима. 

 
 
11. Превентивне мере у вези са евакуацијом 
 

За успешну и безбедну евакуацију потребно је на путевима евакуације 
обезбедити следеће: 
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 Евакуациони путеви и излази морају својом дужином и пропусном моћи 
осигурати напуштање угрожених просторија у времену краћем од времена 
настанка критичних услова за живот и здравље пожаром угрожених особа; 

  Евакуациони путеви и излази морају да буду препознатљиви и уочљиви 
непрекидно током коришћења објекта. Обележавање евакуционих путева и 
излаза се обавља прописаним знаковима постављеним на најуочљивијим 
местима, 

 Пројектована ширина евакуационих путева и излаза не сме се током 
коришћења објекта ничим смањивати; 

 Површине евакуационих путева и излаза морају бити обрађени негоривим 
материјалом. Подови морају бити равни, без избочина или оштећења која 
могу проузроковати пад особа током евакуације. Подови такође не смеју 
да буду клизави; 

 Врата на евакуационим путевима и излазима морају се по правилу 
отварити у смеру напуштања објекта и морају бити откључана у време 
одвијања наставе односно боравка ученика и запослених у Школи; 

 Панична расвета мора функционисати и без подршке мрежног напона, те 
прописаним интензитетом осветљавати путеве у временском интервалу од 
најмање 1 сат; 

 Контрола и брига за стање сигурности евакуационих путева и излаза је 
дужност свих запослених, а посебно лица задуженог за спровођење 
превентивних мера заштите од пожара. 

 
Сви запослени морају се упознати са садржајем овога Плана, те на прописан 

и погодан начин оспособити и увежбати за његово спровођење. 
 
 

 
 
                      Директор 
                                                                                                

                                                                                                  
Радмила Ракин Мартиновић 



МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Страница 1 од 8 

 
 
На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 

111/2009 - даље: Закон) и члана 92. тачка 1. Статута Музичке школе “Исидор Бајић” 
(даље у тексту: Школа), Нови Сад, Школски одбор дана 07. 10. 2011. године доноси:  
 
 

ПРАВИЛА  
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овим правилима заштите од пожара (даље: правила) уређује се: 
 организација процеса рада на начин да ризик од избијања и ширења 

пожара буде отклоњен, а да у случају  његовог избијања буде обезбеђена 
безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење; 

 организација заштите од пожара; 
 доношење плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара и 
 начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.  

 
Члан 2.  

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи које се предузимају у циљу: 
 спречавања избијања и ширења пожара; 
 гашења пожара и 
 спасавања људи и имовине угрожених пожаром. 

 
Члан 3.  

Заштита од пожара организује се и спроводи непрекидно у свим објектима 
Школе, у складу са Законом, другим прописима и овим Правилима.  
 Заштита од пожара остварује се: 

 организовањем и припремањем за спровођење заштите од пожара; 
 обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара; 
 предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних 

добара и животне средине приликом избијања пожара и 
 унутрашњом контролом над применом мера заштите од пожара. 

   
 
II  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА РАДА 

 
Члан 4.  

Делатност Школе је култура, уметност и јавно информисање, а обавља се у 
седишту Школе, Нови Сад, Његошева број 9. 

Објекат је изграђен из три дела (крила). 
„А“ крило изграђено је из приземља и спрата. 
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У крилу „А” се налази  35 учионица. На спрату се налази 24 учионице, 
просторија за психолога,просторија за помоћника директора, просторија за референта, 
рачуноводство као и просторије за секретара и директора Школе.У приземљу се налази 
концертна сала,библиотека,зборница и радионица клавир-штимера. 

Крило „Б“ се састоји из 9 учионица, док се у крилу „Ц“ налазе три учионице. 
У дворишту Школе налазе се и две просторије за потребе домара.  
У подрумском простору „Б“ крила, налази се кантина. У кантину се улази из 

дворишта Школе преко степеништа од 12 степеника. 
Улаз у Школу из Његошеве улице врши се преко 1 степеника и пасжа дугачког 

6м и широког 4м (са сужењем према дворишту), који досеже до двокрилних врата која 
воде ка дворишту Школе. На улазу у Школу, у пасажу, са десне стране, налази се 
портирница. Из пасажа се, десно улази у „А“ крило, лево у „Б“ крило, право у 
двориште и према крилу „Ц“. У крилу „А“ преко степеништа пење се на спрат. 
Степениште је двокрако и састоји се од 14 степеника, одмаралишта и још 14 степеника. 

Крило „Ц“ је потпуно одвојено од крила „А“ и „Б“ и налази се у дворишту. 
Такође, у дворишту се налазе  и просторије намењене домару. 

Грејање је даљинско градско. Уграђене су електричне, громобранске, водоводне 
и канализационе инсталације. Главни разводни орман налази се поред портирнице, а 
пет разводних табли распоређено је по објекту.  

Школа нема хидрантску мрежу. За гашење пожатних пожара обезбеђени су  
ручни ватрогасни апарати типа Ѕ-6 и  Ѕ-9.  

Настава се одвија у две смене.  
Школа има 170 запослених и око 1100 ученика. 
Обезбеђење Школе организовано је непрекидно од 6 до 21,30 сати у виду 

портирске службе, а у време одржавања наставе организује се услужно физичко 
обезбеђење.  

 
 

III  ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
 

Члан 5.  
У Школи и у школском дворишту примењују се и непрекидно спроводи заштита 

од пожара и експлозије (даље у тексту: пожара).  
У циљу уклањања узрока пожар, спречавања избијања и ширења пожара и 

гашења пожара, спасавања људи и имовине угрожених пожаром, примењују се и 
следеће мере заштите од пожара: 

1. При пројектовању и извођењу радова на адаптацији и реконструкцији 
постојећих и изградњи нових објеката, као и уградњи, експлоатацији и 
одржавању уређаја, инсталација и опреме примењују се прописани технички 
нормативи и стандарди. 

Коришћење, односно стављање у погон објеката из претходног става не може се  
извршити без претходно прибављене сагласности на инвестиционо-техничку  
документацију у погледу мера заштите од пожара, од надлежног органа управе  
за унутрашње послове. 
2. Објекти Школе морају бити снабдевени прописаном опремом и уређајима за 

гашење пожара. 
3. Контрола, испитивање и сервисирање средстава, опреме и уређаја за гашење 

пожара, мора се редовно обављати према упутству произвођача – сваких 



МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Страница 3 од 8 

шест месеци, а у складу са прописаним техничким нормативима и 
стандардима. 

4. Електричне, вентилационе и друге инсталације, морају се извести, односно 
поставити и одржавати тако да не представљају опасност од пожара.  
Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар 
свакодневно проверава исправност електричних инсталација.  

5. Громобранска инсталација мора бити изведена, одржавана и контролисана у 
складу са техничким прописима и увек мора бити у исправном и 
функционалном стању.  

6. Употреба електричних решоа, грејалица, електричних радијатора и других 
грејних тела, забрањена је у радним просторијама, осим на местима која 
одобри помоћник директора уз прописивање мера сигурности и задужења 
лица одговорних за њихову правилну употребу и искључење после 
употребе, односно уз писмену сагласност. 

7. Забрањује се бацање у корпе за отпатке, било којих материја које би могле 
да изазову пожар (опушци од цигарета, шибице и др.). 

8. Складиштење односно одлагање материјала врши се у складу са упутством 
произвођача и са важећим прописима, с тим што се посебно води рачуна да 
се обезбеде несметани прилази, пролази (пожарни и евакуациони путеви), 
као и одговарајућа растојања ускладиштеног материјала од извора енергије. 

9. Прилазни путеви, улази, излази, пролази, ходници и степеништа у објекту 
увек морају бити слободни за несметан и сигуран пролаз. 

10. Прилази и путеви до разводних ормана и склопки, до ручних апарата и 
друге опреме за гашење пожара, морају увек бити слободни и проходни за 
несметан прилаз. 

Поред и око ове опреме не смеју се одлагати никакви предмети, односно 
материјали, уређаји, алати и др. 
11. На тавану објеката забрањено је држање било каквог материјала и опреме, 

изузев опреме и средстава за гашење пожара.  
12. На путевима евакуације није дозвољено одлагати и постављати 

лакозапаљиве материјале нити предмете којима би се смањила проходност. 
Подови пута евакуације могу бити обложени материјалима пожарних 
карактеристика у складу са важећим стандардима. 

13. Обављање потенцијално запаљивих, експлозивних и других пожарно 
опасних радњи изван просторија које су за такве радње намењене може се 
дозволити само под условом да су предузете одговарајуће мере заштите од 
пожара и уз присуство ватрогасне страже, односно тек пошто се прибави 
одобрење за извођење тих радњи и послова. 

14. У случајевима када се склапају и потписују уговори са другим правним и 
физичким лицима за извођење радова и послова у Школи, који могу 
проузроковати пожар, експлозију и материјалну штету, обавезно је 
упознати  извођача радова са одредбама ових Правила, ради упознвања са 
мерама сигурности које треба да спроводи и да се придржава истих. 

Извођач радова је дужан да потпише изјаву да је упознат са општим мерама 
заштите од пожара и понашања у Школи, а ову обавезу спроводи лице које 
уводи извођача у посао. 
15. Извођач радова заваривања, резања и лемљења као пожарно опасних 

радњи, дужен је да ове радове изврши у свему према  “Уредби о мерама 
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заштите од пожара за извођење радова заваривања, резања и лемљења”, 
(“Службени гласник СРС”, број 50/79). 

16. Запослени, родитељи и ученици дужни су да директору, помоћнику 
директора, секретару Школе, дежурном наставнику или другом 
овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла 
угрозити безбедност ученика и запослених. 

17. Мере заштите од пожара утврђене овим Правилима дужни су да спроводе 
сви запослени и друга правна и физичка лица која се по било ком основу 
налазе и задржавају у Школи. 

 
Члан 6.  

Школски одбор најмање два пута годишње разматра стање заштите од пожара у 
Школи. 

 
Члан 7. 

Сви запослени у Школи морају бити обучени и увежбани за реаговање у 
ванредним ситуацијама и за организовање и спровођење евакуације. Морају бити 
обучени нарочито за контролу понашања ученика и осталих присутних лица и за 
сузбијање паничних поступака у насталој ситуацији. 

 
Члан 8. 

Наставници су дужни да ученике упознају о могућим ванредним догађајима и 
опасностима са којима се могу суочити за време боравка у Школи и извођења других 
активности које Школа организује, као и начином понашања којима се те опасности 
могу избећи или ублажити последице тих догађаја.  

Наставници су дужни да на одговарући начин са ученицима организују 
увежбавање евакуације. 

 
Члан 9. 

У циљу смањења ризика од избијања пожара, све радње, поступци и процеси 
који су уређени прописима или подлежу обавезујућим стандардима морају се 
спроводити у складу са тим прописима и стандардима.  

Ради делотворног реаговања у случају избијања пожара, обезбеђују се 
несметани пролази и одговарајућа растојања између запаљивог материјала и 
потенцијалних узрочника пожара (извори енергије и др).  

 
Члан 10.  

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

За обележавање излаза у случају опасности и прве помоћи користе се ознаке 
прописане Правилником о обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду ("Сл. 
гласник РС", бр. 95/2010).  

 
Члан 11.  

Рад са запаљивим материјама и вршење других пожарно опасних радњи изван 
просторија које су за такве радње намењене, може се дозволити само под условом да су 
предузете одговарајуће мере заштите од пожара.  
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Члан 12.  
Уређаји, опрема и средства намењена за гашење пожара, могу да се користе 

само ако одговарају важећим стандардима, односно уколико су снабдевени 
одговарајућим атестом и морају да се одржавају у исправном стању, а о томе води 
уредна евиденција.  

Уређаји, опрема и средства за гашење пожара постављају се у објектима Школе 
на приступачна, видљива и прописно обележена места и могу да се користе само за 
потребе гашења пожара, спасавања и увежбавања.  

 
Члан 13.  

Послови заштите од пожара организују се у складу са решењем о разврставању 
Школе у категорију угрожености од пожара, а обавља их једно или више лица стручно 
оспособљених за спровођење заштите од пожара које има следеће дужности:  

 спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим 
прописима и овим правилима;  

 утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге 
опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради 
њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција;  

 учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите 
од пожара и, после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере 
које су му стављене у задатак;  

 непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера 
заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и 
недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, 
без одлагања налаже или предлаже директору хитно отклањање уочених 
неправилности или забрану рада;  

 учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у 
практичној провери њихових знања из области заштите од пожара;  

 редовно извештава директора о свим појавама, променама и проблемима из 
области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;  

 прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из 
те области и, у складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради 
унапређења заштите од пожара;  

 предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара 
приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се 
врше у објектима;  

 води прописане евиденције и  
 обавља и друге послове из области заштите од пожара.  

Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара за свој рад, као и 
вршење дужности из става 1. овог члана одговорно је директору. 

 
Члан 14. 

Портир има следеће обавезе:  
 за време дежурства обилази објекат, просторије, уређаје и инсталације, а 

посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим 
недостацима одмах извештава непосредног руководиоца и истовремено 
предузима све потребне мере ради спречавања настајања нежељених 
последица;  
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 упозорава запослене у објектима на потребу придржавања предвиђених 
мера заштите од пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред 
упозорења, одмах извештава непосредног руководиоца;  

 редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара и у 
том циљу похађа све организоване курсеве, семинаре, вежбе и друге облике 
усавршавања, као и самостално употпуњава своје знање и по налозима 
непосредног руководиоца;  

 у моменту преузимања дужности (дежурства) увек мора да буде 
психофизички способно за обављање послова;  

 благовремено предузима потребне мере заштите објекта у коме дежура, 
људства и имовине од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;  

 о свим уоченим појавама, променама и проблемима у објекту у коме 
дежура, а који могу угрозити безбедност објекта, имовине и људства без 
одлагања обавештава непосредног руководиоца, а у случају његове 
одсутности или недоступности директора.  

 
Члан 15.  

Обавезе домара у заштити од пожара:  
 контролише исправност и размештај противпожарне опреме, о уоченим 

недостацима благовремено извештава непосредног руководиоца и 
предузима потребне мере ради пуне приправности и спречавања 
нежељених последица;  

 познаје и стално проучава мере заштите од пожара релевантне за објекат у 
коме обавља дежурство и извршава друге своје дужности утврђене 
Законом, другим прописима и овим правилима;  

 редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара и у 
том циљу похађа курсеве, семинаре, вежбе и друге облике усавршавања 
самостално употпуњује своје знање и по налозима непосредног 
руководиоца;  

 информише директора о актуелним питањима из области заштите од 
пожара и предлаже предузимање потребних мера за спровођење и 
унапређење заштите од пожара.  

 
 

IV  ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ЕВАКУАЦИЈЕ И  
      УПУТСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА 

 
Члан 16.  

У случају избијања пожара у објектима Школе, ради безбедне евакуације људи 
и имовине и спречавања ширења пожара, поступа се према Плану евакуације са 
упутством за поступање у случају пожара.  

План евакуације са упутством за поступање у случају пожара доноси директор 
Школе.  

План евакуације (графички део) са упутством за поступање у случају пожара 
мора бити истакнут на видљиво место. 
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V  НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА  
     СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  

 
Члан 17. 

Оспособљавање запослених за спровођење заштите од пожара врши се кроз 
основну обуку и практичну проверу знања запослених из области заштите од пожара, 
која се организује у складу са одредбама чл. 53. и 54. Закона и Програмом основне 
обуке.  

 
Члан 18.  

Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара доноси 
директор.  

Садржајем програма основне обуке запослених из области заштите од пожара 
обезбеђује се стицање основних теоретских и практичних знања о:  

 нормативном уређењу заштите од пожара;  
 пожарима;  
 превентивној заштити од пожара;  
 средствима за гашење пожара;  
 ватрогасним справама и опреми;  
 тактици гашења пожара;  
 садржини ових правила и 
 поступању запослених у случају избијања пожара у објектима Школе, 

односно евакуацији и спречавању ширења пожара.    
 

Члан 19.  
Практична провера знања запослених из области заштите од пожара врши се 

провером практичне обучености.  
О провери знања запослених сачињава се записник и води одговарајућа 

евиденција.  
Запослени који не задовољи на провери знања дужан је да се накнадно, а 

најкасније у року од 15 до 30 дана од дана извршене провере, подвргне поновној 
провери знања.  

 
Члан 20.  

Приликом ступања на рад сваки запослени мора бити упознат са овим 
правилима и обавештен да је у року од једне године од дана ступања на рад дужан да 
присуствује обуци и провери знања.   

 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 21.  
Даном ступања на снагу ових правила престаје да важи Правилник о заштити од 

пожара, број 268 од 21. 02. 1996. године.  
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Члан 22.  
Ова правила ступају на снагу осам дана од дана доношења и објављивања на 

огласној табли Школе. 
          

 
 

Председник Школског одбора 
 

__________________________ 
 
 

 
Правила заштите од пожара заведена су у деловоднику под бројем ______, од 

_________ 2011. године, објављена су на огласној табли Школе дана ____________ 2011. 
године, а ступају на снагу дана ___________, 2011. године. 
 

                     Секретар Школе 
 

       ___________________________ 
Нада Чиндрак 
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На основу члана 53. став 3. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник СРС", бр. 

111/2009), Правилника о минимуму садржине општег дела програма обуке радника из 
области заштите од пожара, ("Сл. Гласник РС", бр. 40/90) и члана 18. Правилника о 
заштити од пожара Музичке школе “Исидор Бајић”, дана 07. 10. 2011. године, директор 
доноси: 

 
 

П Р О Г Р А М 
ОСНОВНЕ ОБУКЕ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 
 
 
 

I 
Основна обука из области заштите од пожара вршиће се по овом Програму за 

све запослене, најкасније у року од једне године од дана ступања на рад, а практична 
провера знања једном у три године. 
 

II 
Овом обуком и практичном провeром знања обухваћени су сви запослени. 

  
III 

Обука из области заштите од пожара изводиће се по следећем садржају: 
 

1. ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА: 
 
а) Нормативно уређење заштите од пожара: 
- Основи из Закона о заштити од пожара РС; 
- Правила заштите од пожара, 
- План евакуације и упутство за оиступање у случају пожара 
- План заштите од пожара. 
 
б) Организовање послова заштите од пожара: 
- Технички опремљена и обучена ватрогасна јединица; 
- Организовање спровођења превентивних мера заштите од пожара и сталног 

дежурства са потребним бројем лица стру;но оспособљеним за спровођење 
заштите од пожара; 

- Организовање спровођења превентивних мера заштите од пожара с 
потребним бројем лица стружно оспособљеним yа спровођење заштите од 
пожара; 

- Ангажовање привредног друштва односно правног лица за обављање послова 
заштите од пожара. 

 
в) Превентивне мере заштите од пожара:  
- Уређаји, опрема и средства за гашење пожара; 
- Уређаји и инсталације за откривање, дојаву и гашење пожара; 
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- Електричне, вентилационе, топлотне и друге инсталације; 
- Смештај запаљивих материја, експлозивних материја, запаљивих тешности и 

гасова; 
- Ватрогасне страже и 
- Рад са корисницима услуга. 
 
г)   Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара: 
- Обавезе органа управљања; 
- Обавезе унутрашње контроле; 
- Обавезе пословодног органа; 
- Обавезе радника са посебним правима, обавезама и овлашћењима; 
- Обавезе запослених радника. 

 
д)  Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара: 
- Дисциплинска и материјална одговорност запослених радника; 
- Прекршајна и кривична одговорност одговорних лица. 
 

2. ОСНОВИ ГОРЕЊА: 
 

a) Горење чврстих материја. 
б)   Горење течних материја. 
в)   Горење гасовитих материја. 

 
3. УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА: 

 
a) Пожари и начин преношења топлоте и то:    
- Провођењем (кондукцијом); 
- Додиром (конвекцијом); 
- Зрачењем (радијацијом). 

 
б)   Основни узроци настајања пожара: 
- Директан додир са пламеном или ужареним материјалом; 
- Електрична струја; 
- Статички и атмосферски електрицитет; 
- Заваривање, резање и лемљење; 
- Самозагревање и самозапаљивање; 
- Топлотно деловање сунца; 
- Механичка енергија и 
- Паљевине. 

 
4. ГАШЕЊЕ ПОЖАРА: 

 
a) Поступак у случају пожара (обавештавање, евакуација, гашење и друго); 
Методе гашења пожара; 
б)  Средства за гашење пожара (вода, пена, прах, угљендиоксид, халони, 
халотрон, приручна средства и др); 
в)   Мере заштите при гашењу пожара; 
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г)  Опрема за гашење пожара: (ручни и превозни ватрогасни апарати, подела, 
намена, активирање и руковање, постављање и контрола, хидрантска мрежа - 
хидранти и опрема). 

 
5. САВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА: 
 

a) Откривање и дојава пожара: 
- Аутоматски јављачи пожара (јонизациони, термички и оптички); 
- Ручни јављачи пожара и 
- Преносни путеви и сигналне централе. 

 
б)   Савремена опрема и методи гашења пожара: 
- Избор типа стабилних инсталација за гашење пожара; 
- Стабилне инсталације за гашење водом, пеном, прахом, угљендиоксидом и 

друга опрема, средства и технологије гашења. 
 

6. ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ: 
 

a) Практичан рад са свим врстама расположивих апарата за гашење пожара на 
типском жаришту. 

б)   Практичан рад са хидрантима. 
в)   Практично организовање евакуације. 

 
IV 

Практична провера знања запослених из области заштите од пожара изводиће се 
једном  у три године. 
 

V 
Теоретски део обуке и практичан рад трајаће по један школски час, након чега ће 

се извршити провера знања путем тестирања. 
 

VI 
Радник који не задовољи на провери знања, подвргава се истој, након припреме у 

року од 15 до 30 дана. 
 

VII 
Новопримљени радник се упознаје са опасностима и мерама заштите од пожара, 

по овом Програму од стране: непосредног руководиоца и лица које ради на пословима 
заштите од пожара, непосредно пред ступање на рад, а најкасније у року од једне 
године од ступања на рад. 

 
VIII 

О извршеној обуци и провери знања сачињава се записник и води евиденција. 
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IX 
Послове организовања обуке и провере знања врши лице које ради на пословима 

заштите од пожара  овлашћена организација у сарадњи са, лицем задуженим за послове 
заштите од пожара. 

 
 
 

            Директор 

 
Радмила Ракин Мартиновић 
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На основу члана 28. став 1. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 
111/2009 - даље: Закон) и члана 92. тачка 1. Статута Музичке школе “Исидор Бајић” 
(даље у тексту: Школа), Нови Сад, Школски одбор дана 07. 10. 2011. године доноси:  

 
 
 

САНАЦИОНИ ПЛАН  
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА 

 
 

Основни циљ доношења Санационог плана је сагледавање стања и унапред 
предвиђање ситуација које могу да настану када и поред свих предузетих мера заштите 
од пожара, до пожара ипак дође, планирање поступака надлежних служби и 
запослених у случају избијања пожара, мере које треба предузимати  у току и после 
пожара и санирање последица пожара односно успостављање нормалног процеса рада. 

Санациони план садржи: 
 стање; 
 мере; 
 процену утицаја на живот и здравље људи; 
 процену утицаја на животну средину; 
 носиоце; 
 начин; 
 динамику и  
 средства за реализацију плана. 

 
 
I   СТАЊЕ  
  
 Мере заштите од пожара у Музичкој школи “Исидор Бајић” у Новом Саду, Његошева 9 
(даље у тексту: Школи), спроводе се у складу са Законом  о заштити од пожара, прописима 
донетим на основу Закона и другим актима Школе.  

Делатност Школе је култура, уметност и јавно информисање, а обавља се у 
седишту Школе, Нови Сад, Његошева број 9. 

Школа своју делатност обавља у објекту који је изграђен из три дела (крила). 
„А“ крило изграђено је из приземља и спрата. 
У крилу „А” се налази  35 учионица. На спрату се налази 24 учионице, 

просторија за психолога,просторија за помоћника директора, просторија за референта, 
рачуноводство као и просторије за секретара и директора Школе.У приземљу се налази 
концертна сала,библиотека,зборница и радионица клавир-штимера. 

Крило „Б“ се састоји из 9 учионица, док се у крилу „Ц“ налазе три учионице.  
У дворишту Школе налазе се и две просторије за потребе домара.  
У подрумском простору „Б“ крила, налази се кантина. У кантину се улази из 

дворишта Школе преко степеништа од 12 степеника. 
Улаз у Школу из Његошеве улице врши се преко 1 степеника и пасажа дугачког 

6 м и широког 4 м (са сужењем према дворишту на 2м) који досеже до двокрилних 
врата која воде ка дворишту Школе. На улазу у Школу, у пасажу, са десне стране, 
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налази се портирница. Из пасажа се, десно улази у „А“ крило, лево у „Б“ крило, право у 
двориште и према крилу „Ц“. У крилу „А“ преко степеништа пење се на спрат. 
Степениште је двокрако и састоји се од 14 степеника, одмаралишта и још 14 степеника. 

Крило „Ц“ је потпуно одвојено од крила „А“ и „Б“ и налази се у дворишту.  
Грејање је даљинско градско. Уграђене су електричне, громобранске, водоводне 

и канализационе инсталације. Главни разводни орман налази се поред портирнице, а 
пет разводних табли распоређено је по објекту.  

Школа нема хидрантску мрежу. За гашење пожарних пожара обезбеђени су  
ручни ватрогасни апарати типа Ѕ-6 и  Ѕ-9.  

Настава се одвија у две смене.  
Школа има 170 запослених и око 1100 ученика. 
Са аспекта оцене угрожености од пожара, растојања од суседних објеката су 

таква да постоји могућност преношења пожара са једног објекта на други. 
Обзиром на удаљеност Школе од Ватрогасног дома у Новом Саду, стање 

саобраћајница и друге битне елементе, долазак Ватрогасно-спасилачке јединице Нови 
Сад, од момента дојаве пожара може се очекивати за 3 минута што се сматра 
оптималним временом. 

У просторије Школе нису уграђени системи за откривање и дојаву пожара.  
Сви запослени су упознати са опасностима и мерама заштите од пожара, а 

према потреби и по законски утврђеним роковима врши се увежбавање у руковању 
ватрогасном опремом и провера знања.   

Реално, и поред свих спроведених мера, могућа је појава пожара и експлозије 
прииликом: 

 употребе електричних уређаја и инсталација, разних уређаја и алата који 
ослобађају топлоту; 

 насилног понашања лица у објекту или у непосредној близини објекта; 
 природних појава или несрећа и 
 преношењем пожара са суседних објеката или из непосредне околине. 

  
Узроци пожара, односно догађаји који могу довести до отпочињања 

неконтролисаног процеса горења (пожара), морају се унапред предвидети и проценити 
потребне радње на спречавању ширења пожара, гашењу и умањењу последица пожара, 
али и у складу са тим планирати мере, радње и средства за отклањање последица 
пожара. 

Пожар може бити мали, средњи и велики, што у зависности од конкретног 
тренутног стања на месту избијања, доводи до одређене висине материјалне штете и 
потребних ангажовања на санацији те штете.  

У случају настанка малог пожара, гашење пожара врше запослени, ручним 
ватрогасним апаратима и/или приручним средствима, још док је у почетној фази, малог 
интензитета горења, релативно ниске температуре и спорог ширења. Почетни пожар 
карактерише захваћена мала количина горивог материјала и мања количина дима. На 
пример: Пожар је брзо примећен од старане запослених или ученика у непосредној 
близини и угашен употребом апарата за гашење пожара. Штета је релативно мала, до 
неколико десетина хиљада динара рачунајући оштећену опрему, чишћење и кречење и 
пуњење апарата за гашење пожара. 

У случају настанка средњег пожара, гашење поред запослених врше 
припадници Ватрогасно-спасилачке јединице Нови Сад, формацијског састава 
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одељења, док је пожар у фази раста ка разбуктавању, где је већ релативно висока 
температура и брзо се шири, ватром је захваћена једна или више просторија у објекту и 
већа количина горивог материјала, а димом би био испуњен већи део објекта. На 
пример: Паљење материјала у радионици домара. За гешење се користе апарати, а по 
доласку ватрогасно-спасилачке јединице ватрогасна возила и друга опрема. Гашењу 
пожара приступају и припадници ватрогасно-спасилачке јединице. Пожар је оштетио 
обе просторије за домара и део објеката Школе. Штета износи од неколико стотина 
хиљада, рачунајући оштећену опрему, инструменте, алате и објекат, утрошена средства 
за гашење пожара и трошкове раскрчивања терена, чишћење, прање и кречење 
просторија. 

Код настанка великог пожара, гашење поред запослених врше припадници 
Ватрогасно-спасилачке јединице Нови Сад,  са више ватрогасаца, формацијског 
састава вода или чете, док је пожар већ у разбукталој фази, скоро максималног 
интензитета горења, високе температуре и велике брзине ширења. У оваквом пожару 
захваћено је неколико просторија и угрожен већи број лица. На пример: Пожар је у 
настао кабинету за лимене дуваче на I спрату Школе због неисправног продужног 
кабела на којем је био прикључен лап-топ.  

Након запаљења утичница на продужном кабелу запалило се смеће у пластичној 
канти која се налазила одмах поред утичница продужног кабела, затим се пали и сто, а 
након неколико минута и цео кабинет у којем се налазио још један дрвени сто и дрвени 
пианино-клавир.  

У тренутку настанка пожара професор није био у кабинету, него у зборници на 
паузи и врата кабинета нису била закључана. 

Површина кабинета је око 12 м2 и претпоставка је да је пожар настао у радно 
време око 11 часова када се у школи налази око 500 ученика. 

Пожар је први приметио ученик који је видео да дим излази испод врата 
просторије на првом спрату и обавесто је секретара Школе који је одмај обавестио ВСЈ 
Нови Сад. 

Такође у исто време пожар односно дим који излази кроз прозор на спрату 
Школе,  приметила је група лица која су се налазила на улици и обавестила портира. 

Пошто прозор остао отворен због чега се повећао доток ваздуха у кабинет 
пожар је брзо захватио целу просторију. 

Портир је одмах пошто је обавештен узео Ѕ-9 апарат и потрчао према кабинету. 
Успео је да у погнутом положају упркос диму који још није захватио цео ходник, да 
дође до просторије, успео је да са врата насумице “испуца” апарат у просторију, али 
није успео угасити пожар нити спречити његово ширење. Након тога и он степеницама 
бежи доле и телефоном зове ватрогасце који су већ кренули према школи. 
Истовремено наставници и ученици, делимично организовано, а делимично стихијски 
напуштају објекат (евакуишу се). 

Припадници ватрогасно-спасилачке јединице Нови Сад одмах након дојаве, по 
уобичајеној процедури крећу са три возила, навалним возлом са шест, ауто цистерном 
са два и ауто-механичким лествама-платформом са још два ватрогасца што је укупно 
десет ватогасаца. 

Маршрута кретања је Вука Караџића, Војводе Бојовића, Јована Суботића и 
Његошева. Време доласка обзиром на обраћајну сгужву у то време и уску Његошеву 
улицу износи око 3 минута. 
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Руководилац интервенције одмах по доласку врши извиђање пожара и 
закључује да је пожар у једној просторији у разбукталој фази да постоји велико 
задимљење и да још има неевакуисних ученика и запослених који су прилично 
успаничени. Наређује навалној групи да отпочне гашење пожара, водној групи да 
почне са претрагом задимљеног простора и након тога пронађе евентуалне отворе како 
би могло да се отпочне одимљавање позитивним притиском и екипи са ауто-
механичким лествама да отпочне евакуацију најуспаниченијих лица.  Речено је вођи 
групе возача да обавести командно-оперативни центар (КОЦ) о стању на терену, да 
позове још људства и доставно возило са изолационим апаратима, као и да 
превентивно позове екипу хитне помоћи на лице места и полицију која би 
обезбеђивала лице места и регулисала саобраћај.  

Интервенција се паралелно одвија на три сектора: 
1. Сектор евакуације 
2. Сектор претраживања задимљеног простора 
3. Сектор гашења пожара 

 
Руководилац интервенције узима мегафон и мирним гласом даје упуства о томе 

како  да се  професори и ученици понашају: да не напуштају учионице које нису 
непосредно угрожене, да не отварују врата и да мирно сачекају екипу ватрогасаца која 
ће их евакуисати.  

Након три минута од доласка навална група јавља да је пожар локализован. 
Командир мегафоном о томе обавештава ученике и професоре. Напомиње да се налазе 
ван животне опасности и још једном апелује да сачекају ватрогасце. Појачање је стигло 
и командир шаље још четворицу ватрогасаца у претрагу задимљеног простора. Након 
пет минута од доласка водна група пријављује да је пронашла једно лице у ходнику на 
другом спрату без свести и да ће је сада извући напоље. Пошто је екипа хитне помоћи 
стигла она преузима то лице и отпочиње реанимацију. 

Екипа из сектора након 17 минута јавља да је претраживање потпуно завршено 
и да више нема унесрећених, и такође тражи дозволу да разбије светларнике како би 
могла да отпочне вентилација. 

Командир формира 4. сектор рада, Сектор за проветравање, одређује четворицу 
ватрогасаца да припреме два вентилатора. Одмах након информације да су 
светларници разбијени наређује почетак вентилације и екипа 4. сектора поставља и 
укључује вентилаторе. 

Евакуација помоћу ауто-механичких лестава за то време тече без већих 
проблема.  

Након тридесет минута од почетка пожара истовремено навална група јавља да 
је пожар потпуну ликвидиран, а екипа из сектора за проветравање, да су ходници сада 
довољно проветрени као и да би наставак евакуације могао да се одвија и кроз ходник. 

Командир шаље још два ватрогасца да отпочну и усмеравају евакуацију кроз 
ходник јер је остало још три неевакуисане учионице са укупно око 50 ученика.  

Након 45 минута сви присутни у школи су потпуно евакуисани.  
Командир наређује екипи задуженој за претраживање да сада у условима добре 

видљивости још једно прегледа цео простор. Након 5 минута добија информацију да у 
згради Школе нема више лица. Истовремено из КОЦ ВСЈ Нови Сад добија 
информацију да се унесрећени налази у Ургентном центру, ван животне опасности у 
стабилном стању.  
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Командир са навалном групом прегледа згариште и пошто је утврдио да је 
пожар у потпуности ликвидиран, након 74 минута од тренутка дојаве, наређује 
поспрему. 

У пожару је у потпуности изгорела учионица у којој је избио пожар, а озбиљна 
оштећења претрпеле су суседне учионице и део крова. 

Штета је процењена на 1.000.000 динара. 
 
 
II   МЕРЕ  
 

Ради умањења последица пожара предузимају се следеће мере : 
 запослени који примети пожар дужан је да га угаси, а ако то не може да 

учини без опасности по себе или другога, дужан је да о пожару одмах 
обавести Ватрогасно-спапсилачку јединицу на посебан број телефона 93; 

 за време пожара сва присутна и позвана лица дужна су да извршавају 
наређења руководиоца акције гашења пожара; 

 после настанка пожара и давања знака за узбуну, односно обавештавања 
ватрогасаца, забрањена је употреба фиксних телефона изузев за неодложне 
разговоре који су у вези са насталим догађајем; 

 гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се све док се пожар не 
угаси, односно спасавање не заврши; 

 
После пожара у циљу спречавања поновне појаве пожара врши се праћење 

стања. После малог пожара праћење стања врше запослени, а после средњег и великог 
пожара поред њих и припадници ватрогасно-спасилачке јединице. 

После сваког пожара сачињава се записник односно извештај о пожару у коме 
се конкретно наводе подаци  како је до избијања пожара дошло, где, које просторије, 
односно простори су захваћени пожаром, таксативно се наброје предмети и други 
материјали уништени и оштећени  пожаром.  

Записник односно извештај садржи:  
 локација, датум и време настанка пожара ; 
 опис догађаја (шта се десило), развој и ток пожара и реаговања на пожар;  
 површину захваћену пожаром и процену величине пожара (мали, средњи 

или велики);  
 структуру имовине захваћене пожаром ; 
 процену штете, изражену у новчаним средствима;  
 анализу узрока и последица пожара; 
 учеснике у гашењу и спасавању; 
 анализу тренутног стања и предлог мера и радњи на санацији.  

 
За састављање извештаја о пожару директор одређује појединца или тим 

(комисију) из редова запослених, а по потреби ангажује стручне консултанте.  
Од запослених који су радили у просторијама у којима је избио пожар или 

очевидаца узимају се изјаве. 
За пожаре у чијем гашењу су учествовали припадници Ватрогасно-спасилачке 

јединице Нови Сад, записник о интервенцији саставља командир јединице.  
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Ради комплетирања документације која се прилаже уз захтев осигуравајућој 
организацији ради наплате штете на осигураном објекту, од Управе за ванредне 
ситуације у Новом Саду писменим путем се прибавља Уверење о насталом пожару.  

За санацију конкретног догађаја израђује се оперативни план којим се ближе 
одређују:  

 дефинисање настале штете (у којој мери су оштећени објекти, инсталације 
и опрема, када и у ком обиму се може наставити са редовним радом, 
циљеви и обим санације;  

 одлучивање о организовању наставе у новонасталим околностима (потреби 
обуставе наставе или прерасподели коришћења неоштећених и безбедних 
просторија);  

 учешће запослених у санацији штете настале пожаром (чишћење, 
раскрчивање, обнова објекта и др.) 

 снаге и средства за санацију, редослед њиховог коришћења и рокови;  
 трошкови санације;  

 
Након анализе пожара, директор и Школски одбор процењују оправданост и 

исплативост улагања у обнову пожаром оштећене имовине и доноси коначну одлуку о 
санацији.  

Санацијом може бити обухваћено обнављање и враћање у првобитно стање 
(просторије, простора, објекта), надокнада штете трећим лицима, делимична обнова  и 
раскрчивање терена и друго.   

У циљу спречавања поновног избијања пожара врши се додатна обука 
запослених, отклањање грађевинских и других недостатака за које се утврди да могу 
узроковати пожар и обезбеђују се и предузимају друге организационо техничке мере и 
радње којима се доприноси већој пожарној безбедности. 
 
 
III   ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ  
 

Штетни и негативни утицаји пожара на здравље људи огледају се у 
могућностима задобијања опекотина, удисања продуката горења, механичке повреде и 
друго. 

У току и након пожара сва лица (запослени, ученици и друга лица која се 
затекну на месту или у непосредној близини пожара) чије здравље је угрожено 
пожаром удаљавају се на безбедно место, а по потреби упућују у стручну здравствену 
установу. 

 
 
IV   ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 

Како у објектима нема опасних материја, у случају малог и средњег пожара не 
очекује се штетни утицај на животну средину те није потребно вршити мониторинг 
нити предузимање других мера на заштите животне средине. У случају великог пожара 
за мониторинг животне средине треба ангажовати овлашћени институт.  
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V   НОСИОЦИ  
 

За реализацију плана, односно на санацији пожаром оштећене имовине ангажују 
се запослени према  природи свог радног места и према одлукама директора и других 
руководећих кадрова. У зависности од врсте и обима радова на санацији ангажују се 
трећа лица о чему одлучује Школски одбор и директор.   

1. Директор одлучује о лицима за израду извешаја о пожару, разматра 
извештај, организује обављање делатности у насталим околностима, 
одлучије о санацији после малог пожара, Школском одбору подноси 
извештај о средњем и великом пожару и предлог санације. 

2. Школски одбор одлучује о санацији, именује лице или тим за руковођење 
санацијом и обезбеђује средства за санацију; 

3. Лице задужено за послове заштите од пожара прикупља податке о узроку 
пожара, сачињава анализу целог догађаја, даје оцену успешности акције 
гашења и спасавања, предлаже мере и радње на побољшању заштите од 
пожара, врши додатну обуку и увежбавање запослених, организује пуњење 
апарата за гашење пожара и замену оштећене опреме за гашење пожара и 
учествује у санацији према одлуци директора; 

4. Остали запослени у складу са својим радним способностима и одлукама 
директора учествују у раскрчивању, чишћењу прању, прибављању 
потребне документације, дозвола и других докумената за санацију, врше 
обавештавања ученика о променама распореда одржавања наставе и 
извршавају друге послове на санацији и на обављању делатности  Школе у 
измењеним околностима. 

 
 
VI   НАЧИН 
 

Обим и начин спровођења Санационог плана зависи од размера пожара и 
степена оштећења. Код малог пожара превазилажење настале штете може се извести и 
без активирања Санационог плана, док код средњег и великог пожара, отклањању 
последица треба плански приступити предузимати мере и радње из Санационог плана. 
По потреби израђује се оперативни план санације конкретног догађаја. 
 
 
VII  ДИНАМИКА 
 

Након сагледавања последица пожара директор односно Школски одбор доноси 
одлуку о организацији пословања, начину, врсти и степену санације. 

Реализација санационог плана подразумева:  
 интервентне радње на отклањању и ублажавању директних последица 

пожара;  
 техничке мере на отклањању последица пожара и унапређењу заштите од 

пожара;  
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 организационе мере на отклањању последица пожара и унапређењу 
заштите од пожара;  

 радње на припреми документације за обнову објекта (после великог 
пожара) и 

 обнова, довођење у првобитно стање, односно обезбеђивање услова за 
нормално обављање делатности.  

 
На основу одлуке о врсти и обиму санације утврђују се рокови за реализацију 

санације, односно за спровођење мера, утврђивање процена и извршење других обавеза 
на отклањању последица пожара и обезбеђивању услова за даљи несметан рад.   

 
 

VIII   СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
 

Након утврђивања штете настале у пожару и одлуке о  начину  и обиму санације 
утврђује се потребан износ финансијских средстава за санирање последица пожара 
који подразумева: 

 процену и прорачун потребних финансијских средстава; 
 детаљну спецификацију трошкова - средства за раскрчивање оштећених 

делова, опреме и простора, пуњење и сервис ватрогасних апарата, 
поправку оштећене или набавку нове опреме, адаптацију или изградњу 
објекта укључујући пројектовање и добијање потребних сагласности,  
испитивање инсталација, трошкови лечења повређених и ангажовање 
трећих лица и други трошкови. 

 изворе финансијских средстава – сопствена средства из буџета Града, 
Покрајине и Републике, од осигурања, донаторства и других извора у 
складу са законом. 

    
 

         
 

Председник Школског одбора 
  

        _______________________ 
              


