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На основу одредбе члана 53, став 3 Закона о заштити
од пожара Републике Србије (,,Сл. гласник РС”, бр.111/09 и
20/15), члана 19, став 1 Правила заштите од пожара у Општинској
управи општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“,
бр.19/14), у складу са Правилником о минимуму садржине
општег дела програма обуке радника из области Заштите од
пожара (,,Службени гласник РС” број 40/90), начелник
Општинске управе општине Ћуприја доноси:

Програм се се састоји из општег и посебног дела, који
садржи специфичности заштите од пожара за делатност којом се
бави Општинска управа.
Члан 8.
Општи део основне обуке запослених из области
заштите од пожара обухвата следеће области:
1.
ОБАВЕЗЕ OПШТИНСКЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА;

ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ
ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1.1.

УПРАВЕ

У

ОБЛАСТИ

Нормативно уређивање заштите од пожара

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1.1. Закон о заштити од пожара
1.1.2. Правила заштите од пожара
1.1.3. План заштите од пожара

Члан 1.
Програмом основне обуке запослених из области
заштите од пожара (у даљем тексту: Програм), прописује се
начин извођења обуке, практична провера знања и вођење
евиденције о обучености запослених у Општинској управи
општине Ћуприја (у даљем тексту: Општинска управа).

1.2.

Организовање послова заштите од пожара

1.2.1. ватрогасна јединица
1.2.2. служба заштите од пожара
1.2.3. референт за заштиту од пожара
1.2.4. радници задужени за спровођење превентивних мера
заштите од пожара

Члан 2.
Запослени у Општинској управи имају право да се
упознају са свим опасностима од избијања пожара и да се обуче
из области заштите од пожара.
Овим Програмом обезбеђује се да сви запослени буду
упознати са опасностима од пожара и експлозија на радном
месту, употребом средстава и опреме за гашење пожара, са
поступком у случају настанка пожара или експлозије, правцима и
начином евакуације и зборним местом, као и са одговорношћу
због непридржавања прописаних или наложених мера заштите од
пожара или експлозије.

1.3.

Превентивне мере зашите од пожара

1.3.1. мере предвиђене Правилима заштите од пожара и
Планом заштите од пожара
1.3.2. уређаји и инсталације за откривање, дојаву пожара и
гашење пожара
1.3.3. уређаји, опрема и средства за гашење пожара
1.3.4. електричне, вентилационе, топлотне, гасне и друге
инсталације
1.3.5. смештај запаљивог материјала
1.3.6. смештај експлозивних материја, запаљивих течности и
гасова
1.3.7. обука запослених из области заштите од пожара и
ватрогасне страже

Члан 3.
Запослени су дужни да присуствују обуци и провери
знања из области заштите од пожара и да се у раду придржавају
прописаних упутстава, упозорења, забрана, мера заштите од
пожара, као и да у случају пожара приступе гашењу.
II НАЧИН И ПОСТУПАК ОБУЧАВАЊА И ПРОВЕРЕ
ЗНАЊА

1.4.

Члан 4.
Основна обука из области заштите од пожара
организује се за све запослене у Општинској управи, одмах по
ступању на рад, а најкасније у року од 30 дана од дана ступања на
рад.
Основну обуку и практичну проверу знања запослених
обављају правна лица која испуњавају прописане услове и имају
овлашћење Министарства унутрашњих послова за обављање
ових послова.
Лица која раде на пословима заштите од пожара у
Општинској управи могу учествовати у обављању послова из
става 2 овог члана Програма.

Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара

1.4.1. обавезе Општинске управе
1.4.2. права и обавезе начелника Општинске управе
1.4.3. права и обавезе запослених са посебним правима,
обавезама и овлашћењима
1.4.4. права и обавезе свих запослених
1.5.
Одговорност за неспровођење заштите од пожара
1.5.1. дисциплинска и материјална одговорност запослених
1.5.2. прекршајна и кривична одговорност одговорног лица

Члан 5.
Провера знања запослених врши се једном у три
године, о чему се сачињава записник и води одговарајућа
евиденција.
Провера знања односно оспособљености врши се
тестовима и провером практичне обучености у руковању ручним
ватрогасним апаратима.
Запослени који је успешно одговорио на најмање 80%
питања из теста и практично показао да зна да рукује
ватрогасном опремом, сматра се да је обучен из области заштите
од пожара.
Запослени који не задовољи на провери знања дужан је
да се накнадно, а најкасније у року од 30 дана од дана извршене
провере, подвргне поновној провери знања.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

OСНОВИ ГОРЕЊА;
Горење чврстих материја
Горење течних материја
Горење запаљивих гасова и пара
Горење лаких метала
Горење материја под напоном електричне струје
Експлозије

3.

УЗРОЦИ НАСТАНКА ПОЖАРА;

3.1.

Пожари и начин преноса топлоте

3.1.1. провођењем (кондукцијом)
3.1.2. додиром (конвекцијом)
3.1.3. зрачењем (радијацијом)
3.2. Основни узроци настанка пожара
3.2.1. нехат или непажња
3.2.2. директан додир запаљивог материјала са пламеном или
ужареним материјалом (неправилна употреба грејних тела –
решои, грејалице...)
3.2.3. електрична струја, заваривање, резање и лемљење
3.2.4. статички
електрицитет,
самозагревање
и
самозапаљивање, атмосферски електрицитет
3.2.5. топлотно деловање сунца, механичка енергија и
паљевина
3.2.6. природне појаве (удар грома и сл.)
3.2.7. непоштовање прописа и мера безбедности на раду

Члан 6.
Начелник Општинске управе дужан је да време
одржавања обуке и провере знања из области заштите од пожара
пријави надлежном органу Министарства за унутрашње послове
– Одељењу за ванредне ситуације .
III САДРЖАЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Члан 7.
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
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ГАШЕЊЕ ПОЖАРА;
Методе гашења пожара
Класе пожара
Средства за гашење пожара
вода
пена
прах
угљен диоксид
халони
приручна средства за гашење

САДРЖАЈ
Решење (Сагласност на програм основне обуке
запослених из области заштите од пожара)
Програм основне обуке из области заштите од пожара

4.4. Мере заштите при гашењу
4.5. Противпожарна опрема
4.5.1. ручни, преносни и превозни противпожарни апарати
(подела, намена, активирање и руковање, постављање, чување
и контрола апарата за гашење пожара)
4.5.2. хидрантска мрежа (опрема и употреба)
5.
САВРЕМЕНИ
ТЕХНИЧКИ
ОТКРИВАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА;

СИСТЕМИ

ЗА

5.1. Откривање и дојава пожара
5.1.1. аутоматски јављачи пожара – јонизациони, термички и
оптички
5.1.2. ручни јављачи пожара
5.1.3. преносни путеви и сигналне централе
5.2. Савремена опрема и методе за гашење пожара
5.2.1. избор типа стабилних инсталација за гашење пожара
5.2.2. стабилне инсталације за гашење пожара водом, пеном,
прахом, угљен диоксидом и халоном
6.
6.1.
6.2.
6.3.

ПОСТУПАК КОД ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА;
Локализација пожара, евакуација и спасавање
Јављање и позив у помоћ
Лична заштита при гашењу пожара

7.
7.1.
7.2.
7.3.

ПРАКТИЧНИ ДЕО;
Употреба ватрогасних апарата и друге опреме
Употреба хидраната
Коришћење приручних средстава за гашење пожара
Члан 9.

Посебни део основне обуке запослених из области
заштите од пожара, који садржи специфичности заштите од
пожара за делатност којом се бави Општинска управа, обухвата
следеће области:
1. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕСА РАДА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ;
2. ИЗВОРИ ОПАСНОСТИ И МОГУЋИ УЗРОЧНИЦИ
ПОЖАРА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ;
3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА НА ОПРЕМИ,
УРЕЂАЈИМА И МРЕЖАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ;
4. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА У ПОЈЕДИНИМ
ДЕЛОВИМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ;
5. СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРОЦЕСА РАДА У ПОСЕБНИМ
ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ;
6. МЕРЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ;
7. ПОСТУПАК ЗАПОСЛЕНИХ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРИ
ГАШЕЊУ
ПОЧЕТНОГ
ПОЖАРА
ДО
ДОЛАСКА
ВАТРОГАСНИХ
ЈЕДИНИЦА,
КАО
И
ПОСТУПАК
ЕВАКУАЦИЈЕ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ;
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Ћуприја“.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
БРОЈ: 217-8/2015-01-2 ОД 13.07.2015. ГОДИНЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгица Пејчић Ранђеловић, дипл.правник
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