На основу члана 22. став 2. алинеја 15. Статута Православног богословског
факултета „Свети Василије Острошки“ у Фочи, а у складу са чланом 34. став 3. Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 71/12), Управни одбор
Факултета на својој сједници одржаној _____________ године доноси

ПРАВИЛНИК
О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
1.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о заштити од пожара Православног богословског факултета „Свети
Василије Острошки“ у Фочи (у даљем тексту: Правилник)у у складу са Законом о заштити
од пожара (у даљем тексту: Закон) а с циљем унапређења заштите од пожара, спречавања и
отклањања опасности и посљедица од пожара у свим објектима и просторијама Факултета,
регулишу се
-

-

Организације заштите од пожара,
Мјера заштите од пожара,
Уређаји, опрема и средства за дојаву и гашења пожара,
Дојављивање пожара и организације гашења пожара,
Дужности и понашања запослених у случају избијања пожара,
Обуке запослених и начин упознавања са опасностима и мјерама заштите од
пожара,
Права, обавеза и одговорности декана, радника који је повјерио спровођење
мјера заштите од пожара, као и свих осталих радника Факултета при спровођењу
мјера заштите од пожара,
Друга питања и поступци из области заштите од пожара значајна за провођење и
унапређење заштите од пожара радника Факултета, трећих лица и имовине
Факултета.
Члан 2.

Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи нормативне, управне,
организационе, материјално-техничке,превентивне, образовне, информативне и друге
природе које се предузимају на Факултету ради спречавања избијања, ширења и гашења
пожара.

Члан 3.
Заштита од пожара организује се и и непрекидно спроводи у свим просторијама и
објектима Факултета у складу са законом, прописима донесеним на основу закона,
плановима заштите од пожара и одредбама овог Правилника.
Члан 4.
Факултет је обавезан да на начин прописан Законом и овим Правилником својим
алатом,техничким и осталим средствима, а запослени својим радом, учествовати у гашењу
пожара и спашавању људи и имовине угрожене пожаром.
Члан 5.
Одредбе овог Правилника се примјењују у односу на све радне и помоћне
просторије Факултета, укључујући и радне и помоћне просторије које је Факултет дао по
било ком основу на коришћење другим.
Члан 6.
(1) Са садржајем овог Правилника морају се упознати сви запослени на Факултету.
(2) Непридржавање одредби овог Правилника представља повреду радних обавеза.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 7.
(1)Организовање и спровођење заштите од пожара врши се у складу са Законом
овим Правилником и другим прописима који регулишу област заштите од пожара као и у
складу са планом заштите од пожара Факултета.
(2)План заштите од пожара Факултета доноси Управни одбор Факултета у складу са
Законом и овим Правилником, а према методогији за израду планова заштите од пожара
коју прописује министар унутрашњих послова.
Члан 8.
(1)За организовање и остваривање заштите од пожара на Факултету у складу са
Законом, другим прописима и општим актима одговоран је декан Факултета.
(2)За континуирано спровођење мјера утврђених овим Правилником и посебним
прописима одговара радник Факултета којег рјешењем именује декан Факултета.
(3)Радник из претходног става се именује за одговорно лице којем се повјерава
спровођење мјера заштите од пожара,
(4)За одговорно лице из претходног става може се именовати радник Факултета који
испуњава услове утврђене Законом о заштити од пожара.

(5)Рад одговорног лица коме је повјерено спровођење мјера заштите од пожара
координира стручни сарадник за послове заштите на раду и противпожарне заштите.
(6)Стручни сарадник за послове заштите на раду и протипожарне заштите води и
чува све евиденције из области заштите од пожара, прати и проучава прописе из области
заштите од пожара, иницира доношење и учествује у припреми општих аката из иве
области, стара се о благовременом обучавању радника из исте, стара се о примјењивању
мјера заштите од пожара, те обавља друге послове из области заштите од пожара у складу
са актом о систематизацији радних мјеста на Факултету.
(7)Поред сарадника из става 6. овог члана о праћењу и правилној примјени прописа
из области заштите о раду, те изади општих аката Факултета из ове области старају се
запослени којима су послови праћења и примјене законских и подзаконских прописа,
иницирања доношења и израде општих аката саставни дио дјелокруга рада утврђеног актом
о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Факултету.
(8)За предузимање свих потребних хитних мјера у циљу заштите живота људи и
имовине од пожарара, поред одговорног лица којем је повјерено спровођење мјера заштите
од пожара, одговоран је и чувар – портир, а у складу са Правилником и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Факултету.
Члан 9.
Факултет у извршавању обавеза заштите од пожара остварује сарадњу са
овлашћеним привредним субјектима, установама и другим правним лицима која су стручно
оспособљена и регистрована за вршење дјелатности заштите од пожара, а у складу са
Законом.

III. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 10.
На Факултету се спроводе техничке, организационе и друге мјере заштите од пожара
предвиђене Законом, овим Правилником, планом заштите од пожара и другим актима.
Члан 11.
Средства заштите од пожара морају бити постављена на лако уочљивим и
приступачним мјестима у објектима, односно просторијама Факултета и на њима мора бити
уредно исписано упуство за употребу.

Члан 12.
Средства за заштиту од пожара (уређаји, алати и опрема за гашење пожара, ) морају
бити стално у приправности и у исправном стању.
Члан 13.
Мјере заштите од пожара у смислу овог Правилника су:
•
•
•
•
•

•

забрана употребе отворене ватре у објектима и просторима Факултета у којима би
због тога могло доћи до пожара,
коришћење свих инсталација (електичних,информационо-мрежних,топлотних,
водоводних, канализационих) на прописан начин,
коришћење свих уређаја на начин који је прописан њиховим техничким упуством,
одржавање и контрола исправности уређаја и инсталација чија неисправност би
могла утицати на настанак и ширење пожара,
забрана остављања папира, тканина, најлона, пластике, гуме и предмета свих других
лако запаљивих материјала на радијаторима, рачунарима и другојелектронској
опреми, те свим изворима топлоте струјних или грејних рјела,
организовање сталног надзора просторија и објеката Факултета, као и опреме у
њима, у циљу превенције
Члан 14.

Поред мјера из претходног члана, на Факултету се проводе и следеће мјере заштите
од пожара:
• при пројектовању и извођењу радова, адаптација, реконструкција, на постојећим
објектима, уградња уређаја и опреме у тим објектима, експлоатацији и одржавању
објеката примјењују се прописани технички нормативи и стандарди заштите од
пожара,
• просторије Факултета морају бити снабдјевене апаратима за почетно гашење,
хидрантима, уређајима за детекцију пожара, и другом прописаном опремом и исти
се морају одржавати у исправном стању, редовно сервисирати, замјенски користити,
те редовно прегледати и контролисати у складу са законом.
• рад са апаратима за заваривање, резање и лемљење може се обављати у
просторијама тек након што се предузму све неопходне мјере заштите од пожара.
• истрошени материјал, папирна, пластична и друга амбалажа, као и други отпадни и
запаљиви материјал морају се по завршетку радног времена изнијети из канцеларија,
кабинета, учионица и других радних и помоћних просторија и одложити на мјесто
које је за то предвиђено на начин који неће проузорковати пожар,

•
•
•
•
•
•

димњаци, димоводи, ложиони објекти чисте се према прописима и стандардима који
важе за димљачарске услуге о чему се сачињава записник,
на таванима и поткровљима објекта забрањено је држање било каквог материјала и
опреме изузев опреме и средстава за гашење пожара,
у радно вријеме врата која су предвиђена за излаз у случају пожара морају бити
отључана,
врата која су предвиђена за излаз у случају пожара, накнадним разјештајем
просторија и/или опреме и намјештаја, не смију се ставити ван употребе,
на крају радног времена обавезно је гашење термо-електричних уређаја,
није дозвољена употреба решоа и сличних кухала, осим у просторијама која је за то
одређена.
Члан 15.
(1) Сви прилазни путеви морају стално бити слободни и проходни у цијелој
површини,
(2) Прилазним путевима сматрају се путеви којима се прилази објектима Факултета,
као и улази, излази, ходници, стубишта и врата која служе за улаз и излаз из
објекта и просторија,
(3) Прилазним путевима из претходног става сматрају се и путеви за евакуацију у
случају избијања пожара или неког другог изненадног догађаја који може
угрозити живот људи и имовину,
(4) Прилазни путеви морају бити увјек слободни за пролаз ватрогасних возила,
(5) Пролази, ходници и степеништа морају бити увјек слободни за допрему
неопходних средстава и опреме за гашење пожара и за евакуацију људи и
материјалних добара,
(6) Обавезно је обзбједити проходност противпожарних путева и прилаза
електричним разводним ормарима, опреми, средствима и уређајима за дојаву и
гашење пожара, као и инсталацијама битним за заштиту од пожара.
Члан 16.
(1) У објектима и просторијама Факултета не смију се употребљавати
термоелектрични апарати и грејна тијела, без претходно прибављене сагласности
радника који је одређен за одговорно лице за провођење мјера заштите од
пожара.
(2) Изузетно из претходног става додатна грејна тијела могу бити употребљива уз
претходно одобрење декана или продекана, и то у случају када постојећа
топлотна инсталација не обезбјеђује потребну температуру за нормално
загријавање.

(3) Сагласност за употребу додатних грејних тјела може се дати само уколико усљед
тога неће доћи до оштећења електроинсталација или других уређаја и да не
постоји опасност од избијања пожара.
Члан 17.
Одговорно лице за спровођење мјера заштите од пожара стара се о уредном вођењу
евиденција о кориштењу објекта и просторија Факултета и прати да ли се запослени,
корисници просторија Факултета, као и друга лица која се ангажују по било ком другом
основу за извршавање послова за потребе Факултета, придржавају мјера безбједности и
заштите од пожара.
IV. УРЕЂАЈИ, ОПРЕМА ЗА ДОЈАВУ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Члан 18.
(1) Факултет за своје потребе обезбјеђује, поставља и уграђује одговарајуће уређаје,
опрему и средства за дојаву и гашење пожара.
(2) Под уређајима, опремом и средствима из претходног става подразумјевају се:
- Апарати за гашење пожара,
- Спољна и унутрашња хидрантска мрежа,
- Системи за откривање и дојаву пожара.
Члан 19.
(1)Апарати за гашење пожара постављају се у свим објектима и употребљавају се у
складу са техничким прописима,
(2)Врста, количина и распоред апарата за гашење пожара одређује се у зависности
од пожарног оптерећења, присутности опасности од пожара, односно на основу процјене
угрожености од пожара,
(3)Факултет је обавезан да апарате за гашење пожара, као и друге уређаје, средства и
опрему за гашење пожара држе увјек у исправном и функционалном стању на лако
доступним мјестима и да их намјенски користе.
Члан 20.
(1)Апарати за гашење пожара морају бити смјештени на мјестима на којима су
заштићени од оштећења или превртања, заштићени од ниских температура или високих
температура, механичких, хемијских и других оштећења, о чему се стара радник који је
именован за одговорно лице за спровођење мјера заштите од пожара,

(2)О оштећењу или нестанку апарата за гашење пожара радник из претходног става
дужан је одмах обавјестити декана или продекана.
Члан 21.
(1)На Факултету, у складу са законом и подзаконским прописима, врши се редовно
испитивање – сервис и контролно испитивање апарата за гашење, као и осталих средстава и
опреме код овлашћених правних лица.
(2)О извршеним испитивањима и прегледима апарата за гашење пожара, води се
евиденција која садржи:идентификациони број апарата, име лица које је извршило
испитивање – сервис и датум испитивања.
Члан 22.
(1)У објектима Факултета инсталирана је и унутрашња хидрантска мрежа за гашење
пожара, у складу са документацијом и важећим техничким нормативима за хидрантску
мрежу за гашење пожара.
(2)Хидрантска мрежа се мора редовно испитивати, односно контролисати од стране
стручних и овлаштених правних лица који су обавезни да о извршеном испитивању саставе
запиник – извјештај и исте достави Факултету ради вођења евиденције.
Члан 23.
Сва средства и опреме за гашење пожара и средства за пружање прве помоћи
распоређују се на Факултету који непосредно задужују раднике који ће обављати тај процес
рада.
V. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА И ДУЖНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 24.
(1)Сви запослени на Факултету, а посебно запослени на обезбјеђењу објекта,
задужени су за јављање и узбуњивање у случају настанка пожара, а које се врши најближој
ватрогасној јединици.
(2)Јављање о појави пожара врши се телефоном или непосредно, као и путем
аутоматских уређаја за дојаву пожара.
Члан 25.
(1)Сви запослени на Факултету обавезни су да се одазову позиву и учествују у
гашењу пожара, евакуацији имовине и лица угрожених пожаром.

(2)Сваки запослени на Факултету, у случају појаве пожара, дужни су свим
средствима и опремом која стоји на располагању приступити гашењу пожара, уколико је у
могућности да то учини без опасности за свој живот, живот других запослених радника и
лица која се затекну на мјесту избијања пожара.
Члан 26.
(1)У случају избијања пожара у просторијама Факултета потребно је одмах
искључити електричну енергију.
(2)Сви запослени на Факултету, као и лица запослена код других правних лица која
користе објекте и просторије Факултета, када напуштају своје радно мјестодужни су да у
радној просторији затворе прозоре, врата, угасе свјетло и уређаје који се напајају
електричном енергијом.
Члан 27.

(1)Акцијом гашења пожара и евакуацијом људи и материјалним средствима
Факултета до доласка ватрогасне јединице руководи радник који је рјешењем декана,
одређен за одговорно лице за спровођење мјера заштите од пожара.
(2)Лице које руководи акцијом гашења пожара и спашавања људи и имовине има
посебна овлаштења и дужно је:
• Организовати допремање свих расположивих средстава и опреме за гашење
пожара,
• Организовати одговарајући распоред запослених и одредити њихово
судјеловање у гашењу пожара,
• Организовати евакуацију и спашавање људи и материјалних добара,
• Организовати и провести искључивање потребних инсталација и уређаја,
• Организовати уклањање запаљивих материја,
• Преузети мјере и активности у погледу спречавања панике,
• По доласку ватрогасне јединице, руковођење акцијом предати руководиоцу
ватрогасне јединице, те пружити помоћу гашењу пожара.
Члан 28.
За вријеме пожара, сви присутни и позвани запослени, дужни су да се придржавају и
извршавају налоге руководства гашења пожара.
Члан 29.
Гашење пожара и спашавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси
односно спашавање не заврши.

VI. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ И НАЧИН УПОЗНАВАЊА СА ОПАСНОСТИМА И
МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 30.
Приликом ступања на рад или приликом распоређивања на друге послове, запослени
мора бити упознат са опасностима и мјерама заштите од пожара, употребом средстава и
опреме за гашење пожара, поступком у случају пожара, као и са одговорношћу због
непридржавања прописаних или наложених мјера заштите од пожара.
Члан 31
(1)Обука запослених из области заштите од пожара обухвата теоретску и практичну
обуку, која се обавља према програму обуке одређене законским и подзаконским
прописима из области заштите од пожара.
(2)Обуку запослених и провјеру знања из области заштите од пожара врши правно
лице које испуњава прописане услове и има сагласностнадлежног министарства за
обављање обуке.
VII. ОДГОВОРНОСТ РУКОВОДИОЦА И ЗАПОСЛЕНИХ ПРИ ОБАВЉАЊУ
ПОСЛОВА У ОКВИРУ ПРОВОЂЕЊА МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 32.

Декан Факултета одговоран је:
• За реализовање програма заштите од пожара ,
• За провођење прописаних и наложених мјера заштите од пожара, као и отклањање
утврђених недостатака у области заштите од пожара које се односе на Факултет,
• За стање зашштите од пожара на Факултету у складу са прописима и наложеним
мјерама,
• За присуство и упућивање запослених на Факултету су прописане обуке и провјере
знања из области заштите од пожара и упознавање запослених са прописаним и
наложеним мјерама заштите од пожара, у сарадњи са одговорним лицем којем је
повјерено спровођење мјера заштите од пожара,
• За омогућивање контролним органима извршавања послова надзора,
• За покретање поступка за утврђивање одговорности запослених због непридржавања
прописаних и наложених мјера из области заштите од пожара,
• За достављање података и информација из области заштите од пожара стручном
сараднику за послове заштите на раду и противпожарне заштите.

Члан 33.
Одговорно лице којем је повјерено спровођење мјера заштите од пожара на
Факултету обавља следеће послове и задатке:
• Руководи гашењем пожара, до доласка ватрогасне јединице,
• Организује провођење и примјену мјера заштите од пожара утврђене
Законом, овим Правиликом, упуствима, одлукама и другим нормативним
актима,
• Израђује извјештаје о стању заштите од пожара,
• Пружа стручну помоћ у организовању, провођењу и унапређењу стања
заштите од пожара,
• Предлаже набавку средстава, опреме и уређаја за гашење пожара,
• Контролише стање и исправност средстава за заштиту од пожара на
Факултету,
• Врши контролу и обилазак објеката и брине се о унапређењу општег стања
заштите од пожара у њима,
• Брине о исправности и вршењу контроле апарата за почетно гашење пожара у
прописаним роковима, као и о контроли електроинсталација у роковима
одређеним посебним прописима,
• Упознаје запослене са опасностима од пожара као и са мјерама и средствима
за гашење пожара и практичном употребом приручних апарата, уређаја,
опреме и средстава за гашење пожара,
• У случају потребе – настанка или пријетње пожара позива ватрогасну
јединицу, декана, полицију, запослене који ради на пословима обезбјеђења,
као и друге запослене,
• У случају потребе – настанка пожара започиње гашење пожара и спашавање
лица и имовине, до доласка ватрогасне јединице и сво вријеме док траје
пожар пружа потребну помоћ,
• Дужан је да познаје распоред прекидача за искључење струје и све
телефонске бројеве које треба позвати у случају пожара,
• Одузима предмете и ствари које могу изазвати пожар, када се исти користе
без дозволе,
• Ставља на располагање учесницима у гашењу пожара сва потребна средства
за гашење пожара,
• Врши и друге послове и преузима мјере из области заштите од пожара у
складу са Законом, овим Правилником и другим нормативним актима.
Члан 34.
(1)Запослени на Факултету дужни су да се у свом раду придржавају мјера заштите
од пожара прописаних Законом, подзаконским актима и овим Правилником, као и мјера

које им на основу наведених прописа наложе појединци и службе одговорне за провођење
мјера заштите од пожара и инспекцијски органи.
(2)Запослени имају следећа права и обавезе из области заштите на раду:
• Да предузимају, спроводе и придржавају се мјера заштите од пожара утврђених
Законом, овим Правилником, упуствима, одлукама и другим актима које регулишу
област заштите од пожара,
• Да похађају прописану обуку и подвргавају се провјери знања из области заштите од
пожара,
• Да упућују приједлоге и захтијеве лицима, органима и службама надлежним за
предузимање мјера заштите од пожара,
• Да о свим појавама које могу довести до пожара буду истинито и благовремено
обавјештени,
• Да у току рада и по завршетку радног времена стално прате и контролишу рад и
исправност машина, уређаја и инсталација и других средстава у непосредној и широј
радној околини и сваки уочени квар или неисправност пријаве надлежном органу
односно служби,
• Да непосредно учествују у гашењу пожара, уколико је у могућности да то учини без
опасности за свој живот, животе других запослених радника и лица која се затекну
на мјесту избијања пожара,
• Да у случају избијања пожара поступају по налогу и упуствима руководиоца за
гашење пожара,
• Да обављају и друге послове и задатке из области заштите од пожара у складу са
Законом, овим правилником и другим прописима који регулишу материју заштите
од пожара.
(3)Поступање запосленог супротно одредбама 1. и 2. овог члана представља тежу повреду
радних обавеза за коју радник одговара у поступку утврђеном Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности запослених на Факултету.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
(1)На сва питања из области заштите од пожара која нису регулисана овим
Правилником примјењује се Закон о заштити од пожара.
(2)У случају да у току примјене овог Правилника дође до измјене законских прописа
који регулишу област заштите од пожара, до усклађивања одредаба овог Правилника са
Законом примјењиваће се законске одредбе.

Члан 36.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на web страници
Факултета.
Број:
Датум:31.03.2016.
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