ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАШТИТЕ ОД
ПОЖАРА

Београд, 24.10. 2007.год.

На основу члана 7. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник
РС“, бр. 37/89) и члана 124 Статута Електротехничког факултета,
Декан факултета донео је
ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником, у циљу спречавања и отклањања последица
опасности од пожара и спасавања људи и материјалних добара,
регулише се организација, функционисање и начин спровођења мера
заштите од пожара, радника и имовине Електротехничког факултета (у
даљем тексту: Факултет), надлежност органа управљања, права и
обавезе свих радника Факултета и утврђује мере и радње ради
унапређења заштите од пожара.
Члан 2.
Заштита од пожара обухвата скуп мера и послова, организационе,
техничке, образовне и пропагандне природе које се предузимају на
Факултету ради спречавања избијања и ширења пожара, откривање и
гашење пожара, као и спасавање људи и имовине Факултета угрожене
пожаром.
Члан 3.
Мере и послови у вези са спровођењем, организовањем и
унапређењем заштите од пожара обухвата нарочито:
1. Мере заштите од пожара,

2. Организацију, делокруг и овлашћења, односно и обавезе радника
задужених за организовање и спровођење превентивних мера заштите
од пожара,
3. Права и обавезе декана, радника са посебним овлашћењима и
одговорностима, и других радника у вези са спровођењем заштите од
пожара,
4. Начин упознавања радника са мерама и опасностима од пожара и
поступак у случају пожара,
5. Начин извођења теоретске и практичне обуке и провере знања у
вези са познавањем прописа из области заштите од пожара, као и
руковању апаратима, средствима и опремом за гашење пожара,
6. Поступак у вези са издавањем одобрења за извођење радова,
заваривања, резања и лемљења на привременим местима,
7. Начин вршења унутрашње контроле, спровођење заштите од пожара,
као и дужности, овлашћења и одговорности радника који ту контролу
врше,
8. Одговорност радника због непридржавања прописаних мера заштите
од пожара, и
9. Дужност радника у случају избијања пожара и учешће у гашењу
пожара.
2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 4.
Организовање и спровођење заштите од пожара врши се на
основу правилника заштите од пожара, упутстава за безбедан и сигуран
рад итд.
Члан 5.
У лабораторијама за енергетику обавезно је Упутство за безбедан
рад и поступак у случају да дође до пожара.
Члан 6.
Процес рада, извођење наставе у лабораторијама и обављање
праксе на Факултету мора бити организована на такав начин да
опасност од пожара буде отклоњена, односно сведена на најмању меру.

Члан 7.
Електричне, водоинсталационе, топлотне, громобранске и друге
сличне инсталације на Факултету морају се поставити према
прописаним техничким нормативима и обавезним стандардима и
одржавати у исправном стању.
Члан 8.
Лако запаљиве материје могу се држати и ускладиштавати само у
објектима Факултета, који су за то подесни или предвиђени, у складу са
техничким и другим прописима.
Члан 9.
Предмети ватрогасне опреме и средства за гашење пожара могу
се користити само ако одговарају утврђеним стандардима Србије.
Уређаји и средства за гашење пожара морају бити на местима
која су лако приступачна, у исправном стању за брзу и ефикасну
употребу.
Члан 10.
Ватрогасни апарати и опрема морају се одржавати у исправном
стању. Провера исправности ватрогасних средстава врши се у
прописаним законским роковима, према упутствима произвођача, а
установљени недостатци морају се одмах отклонити заменом
дотрајалих и неисправних делова, или заменом комплетног апарата.
Члан 11.
Ватрогасни апарати морају бити снабдевени контролним
картоном, у који се уписују следећи подаци: врста и тип апарата,
фабрички број, датум пуњења, датум контроле, потпис лица које је
вршило пуњење и контролу, као и печат.
Члан 12.
У радним просторијама Факултета забрањено је:
- држање самозапаљивих и лако запаљивих материјала и експлозива,

- употреба електричних уређаја и напајалишта (колектора), који нису у
исправном стању, неуземљених или на други начин опасних.
Члан 13.
У просторијама Факулета у којима се у току радног времена
употребљавају уља, боје и лакови, масти и сличне лако запаљиве
течности, није дозвољено:
1. Пушење, употреба отворене ватре, светиљке са пламеном и
средства за паљење,
2. Коришћење уређаја и инсталације која могу изазвати пожар и
експлозију,
3. Употребљавати алат који варничи,
4. Коришћење грејних уређаја са отвореном ватром, ужареним и
прекомерно загрејаним површинама,
5. Држање и смештај материјала који је склон самозапаљивању,

2.а. ПОСТУПАК У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ ОДОБРЕЊА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА
НА ПРИВРЕМЕНИМ МЕСТИМА
Члан 13.а.
Рад са отвореном ватром и уређајима са усијаним површинама,
апаратима за варење, може се обављати само у просторијама где су
претходно предузете мере заштите од пожара и обезбеђена средства за
гашење пожара.
За почетак радова из претходног става, руководилац радова
обавестиће одговорног радника за послове заштите од пожара о
времену и месту обављања тих радова, који издаје писмено одобрење
за извођење радова уз одређивање мера које је претходно потребно
предузети.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И
ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
Члан 14.
Органи управљања – декан, радници са посебним овлашћењима и
одговорностима, и остали радници, сваки у свом делокругу утврђеном
овим Правилником и другим самоуправним општим актима Факултета,
одговорни су за организовање и спровођење заштите од пожара.
Одговорни органи управљања и одговорна лица, у смислу
претходног става, су:
- Савет Факултета,
- Декан Факултета,
-Стручно
лице
распоређено
на
пословима
спровођења
превентивних мера и заштите од пожара,
- Портир и
- Ватрогас – чувар.
A. ЗАДАЦИ САВЕТА ФАКУЛТЕТА
Члан 15.
Задаци Савета Факултета у вези заштите од пожара су:
- расправља о стању заштите од пожара и утврђује мере и задатке
које треба предузети ради унапређења заштите од пожара,
- доноси одлуку о обезбеђењу финансијских средстава за
спровођење и унапређење заштите од пожара,
- разматра извештаје инспекцијских органа,
- доноси одлуку о службеној одећи, обући и наоружавању
ватрогасаца – чувара,
- врши и друге задатке који су предвиђени законским прописима,
овим Правилником и другим самоуправним општим актима
Факултета.

Б. ЗАДАЦИ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА И СТРУЧНОГ ЛИЦА
РАСПОРЕЂЕНОГ НА ПОСЛОВИМА СПРОВОЂЕЊА
ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 16.
Задаци и одговорност декана Факултета у вези заштите од
пожара су:
- стара се о организовању заштите од пожара на Факултету,
- организује спровођење прописа и самоуправних општих аката о
заштити од пожара,
- контролише рад органа и одговорних радника у вези са применом
прописа о заштити од пожара и извршења плана заштите од
пожара,
- предлаже Савету Факултета предузимање мера ради унапређења
заштите од пожара, као и мере за отклањање уочених
неправилности и појава,
- наређује мере за отклањање неправилности и појава, које могу да
изазову пожар,
- покреће
поступак
против
одговорних
радника
због
непримењивања и непридржавања мера заштите од пожара.
Наведене обавезе и одговорности важе и за стручно лице
распоређено на пословима спровођења превентивних мера и заштите
од пожара у обиму који се наложи од стране Савета и Декана
Факултета.
Ц. ЗАДАЦИ И ОДГОВОРНОСТ УПРАВНИКА ЗГРАДЕ,
ДОМАЋИНА ЗГРАДЕ И ДРУГИХ РАДНИКА
Члан 17.
У спровођењу свих прописа и одлука органа Факултета у вези са
заштитом од пожара, нарочито је одговорно стручно лице распоређено
на пословима примене превентивних мера и заштите од пожара,
- за правилно организовање и спровођење противпожарне заштите,
- за безусловно поштовање и спровођење у живот свих одредаба овог
Правилника, одлука, закључака и наредби, које се односе на заштиту од
пожара, а које су донете од стране органа управљања Факултета.

- да организује и да се стара да се сваки радник приликом ступања на
посао на Факултету упозна са прописима и мерама заштите од пожара,
а у вези са његовим послом и са опасностима које могу настати на
послу,
- да се брине о организацији, унапређењу и спровођењу мера заштите
од пожара у оквиру Факултета и да о томе подноси извештаје декану
Факултета,
- да брине о набавци о одржавању у исправном стању уређаја и
средстава за гашење пожара,
- да присуствује свим састанцима на Факултету, који разматрају
питања из области заштите од пожара, као и семинарима и
предавањима из ове областти, а које организују надлежни органи,
- да стање заштите од пожара на Факултету буде спроведено
савременим техничким достигнућима у тим областима,
- да удаљи са рада сваког радника који се не придржава мера заштите
од пожара, а нарочито са места где постоји повећана опасност од
избијања пожара,
- за извршење свих аката, решења и наредби у погледу заштите од
пожара, донетих од стране надлежних органа,
- да учествује у изради планова и програма за заштиту од пожара и да
се брине о контроли њиховог извршења.
4. ДУЖНОСТ И ПРАВА РАДНИКА У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА
ПОЖАРА
Члан 18.
Сваки радник Факултета који примети да предстоји непосредна
опасност за избијање пожара или примети пожар, обавезан је да
опасност отклони или пожар угаси, ако то може да учини без опасности
за себе или за друге.
Ако радник не може извршити обавезу из става 1. овог члана,
обавезан је да одмах обавести најближу ватрогасну јединицу, станицу
милиције или свог непосредног руководиоца.
Члан 19.
Поред дужности из претходног члана, сваки радник је дужан да
спроводи и унапређује заштиту од пожара, а у вези са тим нарочито:

- да се придржава задатака и мера заштите од пожара прописаних
законом и прописима донетим на основу њега, Статутом и
другим
самоуправним општим актима, као и појединим
одлукама, наредбама и упутствима органа и руководећих
радника,
- да се приликом ступања на рад упозна са прописима и мерама
заштите од пожара у вези са послом који обавља, са опасностима
које могу настати на послу, као и са апаратима и уређајима за
гашење пожара,
- да у току рада стално употпуњава своје знање у области заштите
од пожара и обавезно присуствују предавањима и обуци која се
организује у вези заштите од пожара,
- да се служи прописаном опремом и средствима за заштиту од
пожара, да се тим средствима строго наменски користи, да са
њима пажљиво рукује, да их одржава у исправном стању и да их
не односи са одређеног места,
- да обавести непосредног руководиоца и стручно лице на
пословима спровођења превентивних мера и заштите од пожара
о свим кваровима или недостацима и другим појавама које би
могле изазвати пожар,
- да после завршеног рада прегледа околину свог радног места,
искључи електричну струју, уколико је машина, апарат или
уређај на електрични погон или заврши процес уколико се ради
са запаљивим или експлозивним материјалом,
- да учествује у спасавању лица и имовине која је угрожена
пожаром и пружању прве помоћи лицима у ватрогасним
јединицама,
- да врши и друге послове које му у вези са заштитом на раду
ставља у задатак непосредни руководилац, или стручно лице
распоређено на пословима спровођења превентивних мера и
заштите од пожара.
Члан 20.
Сви радници Факултета имају право на накнаду личног дохотка
због изостанка са рада:
- за време стручног оспособљавања и усавршавања у заштити од
пожара,
- за време организовања вежби у заштити од пожара,
- за време спасавања људи и имовине угрожених пожаром,

- за време отклањања последица проузрокованих пожаром.
Члан 21.
Сви радници Факултета имају право на накнаду материјалне
штете коју су претрпели у вези са испуњавањем својих дужности у
заштити од пожара а према важећим прописима.
5. ОДГОВОРНОСТ РАДНИКА ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА
ПРОПИСАНИХ МЕРА
Члан 22.
Радник који у оквиру делокруга радног места на које је
распоређен не испуњава задатке и обавезе у вези са заштитом од
пожара прописане законом, прописима донетим на основу Закона,
Статута и овог Правилника, чине тежу повреду радне обавезе.
Члан 23.
За повреду радних обавеза из члана 22. овог Правилника, радник
одговара осталим радницима, сходно одредбама општег акта о
дисциплинској и материјалној одговорности радника Факултета.
Члан 24.
Радник који услед непридржавања прописаних мера заштите од
пожара намерно или из крајње непажње проузрокује материјалну
штету Факултета дужан је да ту штету надокнади.
Накнада материјалне штете из претходног става врши се на
начин и по поступку утврђеном у општем акту о одговорности радника
на Факултету.
Члан 25.
Одговорност због повреде радних обавеза и материјална
одговорност радника, по одредбама овог Правилника, не искључује
одговорност радника.

Непосредни руководилац чим сазна да је радник услед
непридржавања прописаних мера заштите од пожара учинио кривично
дело, дужан је о томе обавестити декана, секретара и Одсек за опште
послове.
6. УПОЗНАВАЊЕ И ОБУЧАВАЊЕ РАДНИКА У ВЕЗИ СА
ЗАШТИТОМ ОД ПОЖАРА
Члан 26.
Приликом ступања радника на рад или распоређивање на друге
радне задатке, односно послове, у току рада, радник се мора упознати
са опасностима од пожара, везаним за те послове, на које је распоређен
као и о мерама и средствима за гашење пожара, практичном употребом
апарата за гашење од пожара, и са материјалом и другом одговорношћу
услед непридржавања прописаних мера заштите од пожара.
Члан 27.
Упознавање радника, у смислу претходног члана, врши
непосредни руководилац.
Упознавање радника са практичном употребом приручних
апарата за гашење пожара може се поверити и ватрогасцу – чувару или
стручном лицу које врши практичну обуку свих радника.
Члан 28.
О упознавању радника са опасностима од пожара везаним за
радно место на које је распоређен, води се посебна евиденција.
Члан 29.
Најмање једанпут годишње на Факултету мора се вршити
провера знања радника у руковању апаратима у гашењу пожара.
Проверу теоретског знања радника као и проверу у руковању
апаратима за гашење пожара организује стручно лице распоређено на
пословима спровођења превентивних мера и заштите од пожара.
Проверу знања врши стручно лице са положеним стручним
испитом за обављање послова заштите од пожара.

Члан 30.
Практична обука и предавање о заштити од пожара врши се сваке
треће године, уз обавезно тестирање. Практичну обуку обавља стручно
лице за обављање послова заштите од пожара.
7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
За обављање стручних и административно-техничких послова и
старање о спровођењу мера заштите од пожара на Факултету
организује се служба заштите, односно спроводи је стручно лице
распоређено на пословима спровођења превентивних мера и заштите
од пожара.
Члан 32.
Одредбе овог Правилника примењују се и обавезне су за све раднике
који су свој рад удружили са Факултетом, као и за друга лица која су по
било ком основу удружила рад на Факултету (уговор о делу,
студентска пракса и сл.).
Члан 33.
За све што није регулисано овим Правилником у вези са питањем
заштите од пожара, примењиваће се законски прописи и одлуке
надлежних органа.
Члан 34.
Поступак измена и допуна овог Правилника врши се на начин и
по поступку предвиђеном Статутом за доношење самоуправних
општих аката.

Члан 35.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи
Правилник о организовању заштите од пожара донесен 16.5. 1989. год.
од стране Савета Факултета.

Декан
Електротехничког факултета у Београду
Проф. др Миодраг Поповић

