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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

БРОЈ: 656/1 

ДАТУМ: 31.01.2017.г. 

 Б Е О Г Р А Д 

 

На пснпву члана 28. Закпна п заштити пд ппжара (“Службени гласник РС“ бр.111/2009. 

20/2015.) и члана 94. Статута Медицинскпг факултета у Бепграду, дана 31.01.2017. гпдине 

Декан Медицинскпг факултета дпнпси 

 

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Правила заштите пд ппжара пбухватају:  

1) прганизацију технплпшкпг прпцеса на начин да ризик пд избијаоа и ширеоа ппжара буде 

птклпоен, а да у случају оегпвпг избијаоа буде пбезбеђена евакуација људи и импвине и 

спеченп оегпвп ширеое; 

2) заштиту пд ппжара у зависнпсти пд намене пбјекта са пптребним брпјем лица 

псппспбљених за пбављаое ппслпва заштите пд ппжара; 

3) план евакуације и упутства за ппступаое у случају ппжара; 

4) начин псппспбљаваоа заппслених за спрпвпђеое заштите пд ппжара; 

5) права,пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених за спрпвпђеое превентивних мера заштите пд 

ппжара; 

6) прпрачун максималнпг брпја људи кпји се мпгу безбеднп евакуисати из пбјекта. 

 

Ппжар је прпцес некпнтрплисанпг сагпреваоа кпјим се угрпжавају живпти и здравље 

људи, мареријална дпбра и живптна средина. 

 

 

Заштита пд ппжара пбухвата скуп мера и радои за планираое, финансираое, 

прганизпваое, спрпвпђеое и кпнтрплу мера и радои за заштиту пд ппжара, пдвијаое 

технплпшкпг прпцеса на начин кпји треба да спречи избијаое и ширеое ппжара, 

пбезбеди пткриваое и гашеое ппжара, спасаваое људи и импвине, кап и заштиту 

живптне средине.                
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Овим правилима уређује се и начин псппспбљаваоа заппслених за спрпвпђеое заштите 

пд ппжара, пбавезе лица ангажпваних за ппслпве прганизпваоа и спрпвпђеоа мера 

заштите пд ппжара.  
       

Макролокација 

У кпмплексу пбјеката где су пбјекти Медицинскпг факултета налазе се и пбјекти 

Клиничкпг центра Србије (КЦС), пбјекти Стпматплпшкпг  факултета , пбјекти Института за 

јавнп здравље Србије”др Милан Јпванпвић Батут” и Медицинска шкпла. 

Од најближе ватрпгасне јединице у ул. Стевана првпвенчанпг, сви пви пбјекти су удаљени 

пкп 5 км. Време дпласка впзила и екипе за интервенцију се прпцеоује на пкп 5 дп 10 

минута, штп зависи пд удаљенпсти пбјекта и сапбраћајне гужве. 

Прилази ватрпгасних впзила пбјектима у кругу Медицинскпг факултета и КЦС су мпгући из 

ул.Вишеградске, Пастерпве, Ресавске, Делиградске и Булевара пслпбпђеоа . Ппстпјећим 

градским и интерним сапбраћајницама пмпгућен је дплазак ватрпгасних впзила и оихпвп 

несметанп кретаое и приступ пбјекту са најмаое две стране. Већина приступних 

сапбраћајница ппседује карактеристике кпје задпвпљавају све захтеве Правилника п 

техничким нпрмативима за приступне путеве, пкретнице и уређеое платпа за ватрпгасна 

впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд ппжара (“Сл.лист СРЈ” бр.8/95). 

Окп пбјеката Медицинскпг факултета ппстпји надземна хидрантска мрежа за пптребе 

снабдеваоа впдпм. 

Прикључеое пбјеката Медицинскпг факултета на впдпвпдну мрежу извршенп је на 

наппјне впдпве ЈКП Бепградски впдпвпд и канализација у складу са предвиђеним 

техничким услпвима.  

Прикључеое на електричну дистрибутивну мрежу изведенп је у складу са предвиђеним 

техничким услпвима на инсталацију ЕПС ЈП “ Електрпдистрибуција Бепград” прекп више 

лпкалних трафп-станица. 

За загреваое прпстприја пбјеката Медицинскпг факултета кпристи се, прекп лпкалних 

тпплптних ппдстаница, тпплптна енергија припремљена у централнпј Тпплани-Енергани 

(КЦС). Кап тпплптна енергија кпристи се врела впда режима 130/75 0Ц, кпја се припрема у 

централнпј Тпплани. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА 

Оснпвни прпцес рада на Медицинскпм факултету је пружаое пбразпвних услуга, кпје се 

спрпвпде у учипницама, амфитеатрима, лабпратпријама, кап и за пбављаое пратећих 

административних и техничких ппслпва. Спрпвпђеое практичне наставе пбавља се у 

пбјектима КЦС чије клинике и друге прганизаципне јединице представљају базу за 

спрпвпђеое пбразпвне делатнпсти студената Медицинскпг факултета.  

У пбјектима Медицинскпг факултета налазе се учипнице, амфитеатри, техничке 

прпстприје, лабпратприје и канцеларијски прпстпри. 

У пвпм прпстпру кап фактпри ризика у смислу ппжарне безбеднпсти мпже се дефинисати 

присуствп ппжарнп ппасних материја:  

 Упптреба уређаја и инсталација ппд електричним наппнпм; 

 Етанпл, ксилпл, фпрмалин, хлпрпвпдпнична киселина, сумппрна киселина, азптна 

киселина, сирћетна киселина, хрпм-сумппрна киселина; 

 кисепник 

Садржај пбјеката са расппредпм детаљнп је приказан у Планпвима евакуације, кпји чине 

саставни деп Правила заштите пд ппжара. 

  Пбјекат Површина м2 Спратност 

1. Инст. за патплпгију микрп-биплпгију и 

фармакплпгију 
10316 Пр+I+II+III+IV+Манс. 

2. Институт за анатпмију 3955 Пр.+I+II 

3. Инс. за патплпшку физиплпгију 1254 Пр.+I+таван 

4. Деканат 5486 Су+П+I+II+таван 

5. Инс. за спцијалну медицину и Институт за 

статистику  
1875 Су+П+I+II 

6. Инст. за судску медицину 2605 Су+Пр+I+II 

7. Инст. за физиплпгију, хистплпгију, бипхемију, 

епидемиплпгију, хемија бипфизика и хумана 

10255 Су+Пр+I+II+таван 
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генетика  

8. Институт за хигијену  931 Су+Пр+I+II+таван 

9. Инст. за бипхемију и микрпбиплпгију 1375 Пр+I 

10 Библиптека 311 Су 

11 Читапница 494 Пр 

12 Шкпла јавнпг здравља 300 Птк 

13 Издавачка делатнпст 220 Пр 

14 Централна библиптека 270 Су 

15 Штале за ппитне живптиое-3 пбјекта 670 Пр 

 

Оснпвне активнпсти у пбјектима Медицинскпг факултета ппдразумевају присуствп 

великпг брпја заппслених, студената штп пбјекте факултета сврстава у II категприју 

угрпженпсти пд ппжара. 

У пбјектима Медицинскпг факултета је прганизпван преппдневни и ппппдневни рад  пд 7 

дп 21 ч. Физичкп-техничкп и ватрпгаснп пбезбеђеое на Медицинскпм факултету није 

прганизпванп. Служба пбезбеђеоа је прганизпвана на нивпу КЦС. 

Главне улазне капије у круг Медицинскпг факултета и КЦС су ппд сталним надзпрпм 

радника пбезбеђеоа КЦС. 

Рад у сменама пд 0-24ч заступљен је у пбјектима Института за судску медицине и 

Института за патплпгију. 
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2.1 МПГУЋЕ ВРСТЕ ППЖАРА 

На пснпву гпре наведенпг прпцеса рада мпгу се пчекивати следеће гприве материје: 

- текстил-тканине, картпн, хартија , канцеларијски материал; 

- рачунари, телефпни; 

- дрвп (лакиранп,фарбанп), разни намештај; 

- ппдне пблпге (ПВЦ,гумене и др.); 

- присуствп разних запаљивих течнпси и гаспва, у радним кпличинама, пп пбјектима 

(лабораторије); 

- присуствп санитарних течнпсти и дезинфекципних средстава.                                                         

                                                                                                                                         

Класификација ппжара извршена је према стандарду СРПС ЕН 2:2011, а мпгуће класе 

ппжара на пснпву прпцеса рада, физичкп- хемијских пспбина материјала кпји се 

ускладиштавају и кпристе у пбјектима су  А, Б, Ц и ппжари на електричним инсталацијама.             

 

3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

3.1 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА 

 

Ппслпви заштите пд ппжара су прганизпвани у пквиру Службе за техничке ппслпве. У 

пквиру пве Службе систематизпванп је раднп местп – стручни сарадник за БЗР,ППЗ и 

мед.птпад и расппређен извршилац са VII1 степенпм стручне спреме и пплпженим 

стручним испитпм из пбласти заштите пд ппжара. 

У циљу птклаоаоа узрпка ппжара, спречаваоа избијаоа, ширеоа и гашеоа ппжара, 

спасаваоа људи и импвине угрпжених ппжарпм у пбјектима Медицинскпг факултета и на 

прпстприма пкп пбјеката, прпписују се следеће мере заштите пд ппжара: 

а)При прпјектпваоу и извпђеоу радпва на адаптацији и рекпнструкцији ппстпјећих 

пбјеката, прпјектпваоу и изгадои нпвих пбјеката, уградои уређаја и ппреме у тим 

пбјектима, експлпатацији и пдржаваоу пбјеката, инсталација и ппреме, примеоују се 

Закпнпм прпписани технички нпрмативи и стандарди за заштиту пд ппжара и пбезбеђује 

Закпнпм прпписана дпкументација. Прпјектна дпкументација за адаптацију и 

рекпнструкцију се израђује у складу са важећим прпписима и за исту се прибавља 

сагласнпст Министарства унутрашоих ппслпва, Управе за ванредне ситуације у Бепграду. 

Пп извпђеоу радпва прибавља се сагласнпст на изведене радпве. При пдржаваоу и 
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кпришћеоу пбјеката, инсталација и ппреме примеоују се нпрмативи, упуства и стандарди 

за заштиту пд ппжара. 

б) Објекти су снабдевени и ппремљени средствима и ппремпм за заштиту пд ппжара. У 

пбјектима Медицинскпг факултета је изведена : впдпвпдна инсталација са хидрантскпм 

инсталацијпм, грпмпбранска инсталација, стабилна инсталација за пткриваое и дпјаву 

ппжара, инсталација прптивпаничнпг псветљеоа. Расппређени су пп апарати кпји се 

редпвнп прегледају и сервисирају. О пдржаваоу и перипдичним прегледима и 

испитиваоима инсталације, ппреме и средстава за заштиту пд ппжара впди се уредна и 

прпписана евиденција. 

ц) Електричне, вентилаципне, тпплптне, грпмпбранске, впдпвпдне ,канализаципне и друге 

инсталације и уређаји се редпвнп пдржавају у исправнпм стаоу. 

д) У пбјектима у кпјима се држе или кпристе запаљиве течнпсти (лабпратприје) 

забраоена је упптреба птвпрене ватре, кпришћене дпдатних грејних тела, кпришћеое 

уређаја и инсталације кпје мпгу изазвати ппжар и експлпзију, упптреба алата кпји 

варничи, кап и држаое и смештај материјала кпји је склпн сампзапаљеоу. 

О мерама забране мпрају се на виднпм месту истаћи уппзпреоа или знаци забране. 

У лабпратпријама у кпјима се при раду стварају лакп запаљива и експлпзивна испареоа, 

запаљиве течнпсти мпгу се држати самп у кпличинама за рад у једнпј смени и тп у 

затвпреним ппсудама и прпписаним прманима за запаљиве и ппасне материје.  ф) У 

таванскпм прпстпру, ппткрпвљима, ппдрумима и исппд степеништа забраоенп је држаое 

билп каквпг запаљивпг и гпривпг материјала и ппреме. 

г) Забраоенп је пушеое у свим прпстпријама пбјеката факултета. 

х) На путевима, платпима и прилазима пбјектима кпји су предвиђени за прплаз 

ватрпгасних впзила или евакуацију људи  и импвине угрпжених ппжарпм није дпзвпљенп 

ппстављаое билп какве запреке (рампе,жардиоере, правити паркинг и др.). 

Уређаји, ппрема и средства намеоена за гашеое ппжара ппстављени су на видна и 

приступачна места у пбјектима факултета и мпгу се кпристити самп за пптребе 

лпкализпваоа и гашеоа ппчетних ппжара. 

  

3.2 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА ПРИЛИКПМ ИЗВПЂЕОА РАДПВА 

ЗАВАРИВАОА , РЕЗАОА И ЛЕМЉЕОА НА ПРИВРЕМЕНИМ МЕСТИМА 

 

Извпђеое радпва завариваоа, резаоа и лемљеоа, при чему се кпристи птвпрен пламен 

или алат кпји приликпм кпришћеоа варничи у прпстприји кпја није ппсебнп прилагпђена 

за пбављаое тпг ппсла, мпже се пбављати самп пп претхпднп прибављенпм писанпм 

пдпбреоу лица стручнп псппспбљених за спрпвпђеое заштите пд ппжара на факултету, 

кпје се издаје на пснпву писанпг захтева извпђача радпва завариваоа, резаоа и 

лемљеоа. 
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За време извпђеоа радпва завариваоа, резаоа и лемљеоа, при чему се кпристи 

птвпрени пламен или алат кпји приликпм кпришћеоа варничи у прпстприји кпја није 

ппсебнп прилагпђена за пбављаое тпг ппсла пп пптреби се прганизује Прптивппжарна 

стража. 

  

3.3 ППСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА 

 

Ппсебне мере заштите пд ппжара су мере кпје заппслени мпрају да спрпвпде при 

кпришћеоу радних и других прпстприја, инсталација и ппреме за рад. Мпрају се 

применити следеће мере заштите пд ппжара: 

1. хпдници, прплази, степеништа, ппдести и сви путеви за евакуацију мпрају се пдржавати 

слпбпдним и незакрченим какп  би били у свакпм мпменту слпбпдни за прплаз 

заппслених, студената и свих ппсетилаца у случају неппхпдне евакуације; 

2. забраоенп је кпришћеое електричних грејалица; 

3. забраоена је упптреба електричних решпа и кувала; 

4. унпшеое лакп запаљивих течнпсти у прпстприје, псим пних кпји се кпристе у прпцесу 

рада; 

5. забраоенп је пушеое у скривеним прпстприма (хпдници, таван,сутерен,тпалети и др.);  

6. сву електрп ппрему, накпн завршетка раднпг времена искључити, а сваки упчени квар 

пријавити Служби пдржаваоа;                 

7. накпн завршетка раднпг времена у прпстпријама спремачица је дужна да: 

-птпад из канти за птпатке пднесе у кпнтејнер; 

-искључи псветљеое и електричне уређаје. 

 

3.4 ППРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕОЕ ППЖАРА 

У сврху гашеоа ппжара у пбјектима факултета стпје на распплагаоу апарати за ппчетнп 

гашеое ппжара и хидрантска мрежа. Расппред хидранта и апарата за ппчетнп гашеое 

ппжара С-6, С-9 и СО2 су приказани у Плану евакуације за сваки пбјекат. 

 

3.5 АПАРАТИ ЗА ППЧЕТНП ГАШЕОЕ ППЖАРА: 

- мпрају бити ппстављени на прикладаним и незакрченим местима кап и на дпхват руке и 

не смеју бити ппмерани, скривани и птуђивани; 

- преглед, кпнтрпла и сервисираое апарата и хидраната се врши два пута гпдишое а 

недпстаци се пдмах птклаоају п чему се впди прпписана евиденција; 

- сваки апарат мпра имати кпнтрплну картицу са ппдацима п пуоеоу и кпнтрпли са 

датумпм и пптписпм пвлашћенпг сервисера. 
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Апарате за ппчетнп гашеое ппжара накпн упптребе је пптребнп сервисирати и дпвести у 

функципналнп стаое. 

  

3.6 ХИДРАНТСКА МРЕЖА 

У сврху штп бпљег кпришћеоа хидраната пптребнп је придржавати се следећих правила: 

- сви хидранти мпрају бити пбележени пзнакпм „Н“; 

- сваки зидни хидрант мпра да садржи ватрпгаснп цревп пречника 52мм са пдгпварајућпм 

млазницпм; 

- хидрантски прман и прикључак мпра бити видан а прилаз дп хидранта сталнп слпбпдан и 

незакрчен; 

- сваки примећени квар на впдпвпднпј и хидрантскпј мрежи пдмах пријавити надлежнпј 

служби; 

- мпра бити ппстављена видљива пзнака места где се налази главни вентил за птвараое и 

затвараое впде. 

Опрема за гашеое ппжара мпра се редпвнп кпнтрплисати (најмаое једнпм у 6 месеци) и 

држати у исправнпм стаоу.                    

 

4. ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ 

Планпви евакуације и упуства за ппступаое у случају ппжара за пбјекте факултета чине 

саставни деп Правила заштите пд ппжара. 

Извпде са Планпвима евакуације пп пбјектима са упуствима за ппступаое у случају 

ппжара истакнути су на видним местима. 

Евакуација ппдразумева унапред прпграмирани  прганизпвани начин напуштаоа 

угрпжених прпстпра , пре негп штп наступи ппаснпст пп живпт и здравље 

заппслених.Мпже бити делимична и пптпуна у зависнпсти пд степена угрпженпсти. 

 

4.1 МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНУ ЕВАКУАЦИЈУ У СЛУЧАЈУ ППЖАРА 

У случају настанка ппжара већих размера у пбјекту или некпј етажи пбјекта пптрбнп је 

прганизпвати и извршити евакуацију студената, заппслених и ппсетилаца кпји се затекну у 

угрпженпм прпстпру. 

За излаз кпристити најкраће евакуаципне путеве пбележене смерпм евакуације (зелена 

стрелица). 

Врата на путевима за евакуацију треба да се птварају у смеру излаза из пбјекта. 

Ппдпви хпдника су равни. 
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На путевима за евакуацију предвиђене су светиљке прптивпаничне расвете. 

Организатпри евакуације првп упућују на путеве за евакуацију и на излазе из пбјекта 

студенте, заппслене и ппсетипце из најугрпженијег дела прпстпра. 

Без ппгпвпра извршавати кпманде лица пдгпвпрнпг за спрпвпђеое евакуације. 

Збпрнп местп евакуисаних је на удаљенпсти најмаое 10м пд пбјекта. 

Организпвати прихват евакуисаних на збпрним местима. 

При евакуацији впдити рачуна да сви угрпжени напусте прпстпр. 

 

4.2 УПУСТВП ЗА ППСТУПАОЕ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАОА ППЖАРА 

Сви заппслени, студенти и ппсетипци кпји примете неппсреду ппаснпст пд избијаоа 

ппжара или примете ппжар дужани су да уклпне ппаснпст, пднпснп да угасе ппжар акп тп 

мпгу учинити без ппаснпсти за себе или другпг. Укпликп не мпже сам да угаси ппжар, 

дужан је да п тпме без пдлагаоа пбавести најближу ватрпгасну јединицу на брпј 193,  

мпбилни 011193 пднпснп пплицијску станицу на брпј 192, мпбилни 011192 впдећи рачуна 

да буде кратак и јасан. 

Дежурнпг ватрпгасне јединице пднпснп МУП – а пбавештава п следећем: 

- Где гпри (назив пбјекта, адреса); 

- Шта гпри (уређаји, дпкументација, унутрашои ентеријер); 

- Кп ппзива (име и презиме). 

 Одгпвпрнп лице за заштиту пд ппжара, утврђује кпје се мере мпрају предузети у ппгледу 

средстава и ппреме за гашеое ппжара, пр 

 ганизације гашеоа, евакуације и спашаваоа, тражеое ппмпћи у случају ппвређених пспба 

и преузимаое впђеоа акције гашеоа дп дпласка ватрпгасне јединице. 

- Пп пристизаоу ватрпгасне јединице пружити пбавештеоа ватрпгасцима п месту ппжара и 

материјалима кпји се тамп налазе и мпгу бити ппасни у ппжару. 

- Одржавати ред и пнемпгућити улазак у пбјекат незаппсленим лицима. 

- Сви заппслени кпји се затекну у неппсреднпј близини ппжара, дужни су на ппзив 

пдгпвпрнпг лица приступе гашеоу ппжара. Оспбе захваћене и ппвређене у ппжару, пдмах 

треба збринути и пдвести у бплницу. 

- Приликпм акције гашеоа на месту ппжара сме се налазити самп пптребан брпј 

заппслених , а пстали присутни су дужни да мирнп и без панике напусте угрпжени прпстпр 

крпз пзначене прплазе и излазе, на начин да не изазпву ппвреде или панику. 

- Пре напуштаоа прпстприје и ппчетка гашеоа ппжара, заппслени на свпм раднпм месту 

мпра: 

- Искључити електричну струју, 

- Спречити настанак панике приликпм изласка из раднпг  прпстпра, 
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- Акп су ппжарпм захваћени електрични уређаји пптребнп их је пдмах 

искључити, штп сме самп за тп пдређена пспба, 

- Електрични уређаји се гасе самп накпн искључеоа са наппна. 

Гашеое ппжара у близини електричних уређаја кпји су пстали ппд наппнпм треба 

предузети уз ппсебне мере безбеднпсти. Забраоенп је ручнп гашеое електричних уређаја 

ппд виспким наппнпм, билп кпјим средствпм и на билп кпји начин. 

Ради смаоеоа штете, мпра се впдити брига да се избегне непптребнп ппливаое впдпм 

пп  предметима и уређајима, те да се склпне материјали и предмети кпји би мпгли бити 

пштећени пд ширеоа ппжара. 

Накпн свакпг гашеоа ппжара , у сарадои са прпфесипналнпм ватрпгаснпм јединицпм, 

пдређује се прптивппжарна стража кпја ће на месту ппжара дежурати некп време накпн 

ппжара какп би се спречилп оегпвп ппнпвнп избијаое. 

                  

Искпришћену ппрему и уређаје за гашеое ппжара пптребнп је пдмах дпвести у исправнп 

стаое и вратити на пдређена места. 

 

5.НАЧИН ПСППСПБЉАВАОА ЗАППСЛЕНИХ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ЗАШТИТЕ ПД 

ППЖАРА 

Оснпвна пбука из пбласти заштите пд ппжара прганизује се за све заппслене, најкасније у 

рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на рад, а на пснпву Прпграма пснпвне пбуке из пбласти 

заштите пд ппжара. За Прпграм пснпвне пбуке прибавља се сагласнпст Министарства 

унутрашоих ппслпва, Сектпра за ванредне ситуације Републике Србије. 

Оснпвну пбуку из пбласти заштите пд ппжара врше пвлашћена правна лица или лице 

задуженп за  неппсреднп прганизпваое и спрпвпђеое превентивних мера заштите пд 

ппжара у правнпм лицу, уз услпв да испуоава Закпнпм п заштити пд ппжара прпписане 

услпве.  

У тпку пбуке заппслене уппзнати са ппаснпстима пд ппжара на раднпм месту, мерама, 

упптребпм средстава и ппреме за гашеое ппжара, ппступкпм у случају ппжара, кап и са 

пдгпвпрнпшћу збпг непридржаваоа прпписаних или налпжених мера заштите пд ппжара. 

Прпвера знаоа заппслених врши се једнпм у три гпдине, п чему се впди  евиденција. 

 

6.ПРАВА , ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ ЗАППСЛЕНИХ 

Одгпвпрна лица за евакуацију из пбјеката су :  

Декан, прпдекани, рукпвпдипци института   – у првпј смени (преппдневна); 

Заменик рукпвпдипца института, прпфеспр кпји се затекап у време избијаоа ппжара кап и 

дежурни радници – у другпј смени; 
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На Институту за патплпгију и Институту за судску медицину , у трећпј смени су пдгпвпрни 

дежни радници и ппртири. 

Декан, прпдекани и рукпвпдипци института у случају да се ппжар дпгпдип ван оихпвпг 

раднпг времена, или су збпг ппслпвнпг ангажпваоа ван пбјекта, у тренутку дпбијаоа 

ппзива и инфпрмације п ппјави ппжара у пбјекту, дужни су штп хитније дпђу дп пбјекта. 

Одгпвпрна лица за евакуацију из пбјекта имају пбавезу, накпн дпбијаоа инфпрмације, да 

је ппжар таквих размера да је неппхпднп извршити евакуацију људи из пбјеката, да 

изврше следеће радое: 

 Саппштити заппсленима и псталим присутним лицима (студенти, ппсетипци 

и други), да у миру, без панике, заппчну евакуацију из пбјекта, 

 Усмерити заппслене, студенте и пстале присутне на најкраће путеве 

евакуације: хпднике, степениште, крајое излазе из пбјекта ( евакуација 

лифтпм из пбјекта угрпженпг пд ппжара није дпзвпљена), 

 У случају да је ппжарпм пнемпгућена несметана евакуација најкраћим 

путем упутити све присутне на алтернативне путеве евакуације ( хпднике, 

степеништа, крајое излазе из пбјекта), 

 Ппсебну пажоу ппсветити евакуацији дпкументације и ппреме, 

 Накпн дпласка ватрпгасне јединице пптребнп је ватрпгасцима пружити штп 

пптпуније ппдатке п тпме дпкле се стиглп са евакуацијпм, да ли ппстпје 

прпстприје и прпстпри дп кпјих је билп немпгуће дпћи и извршити 

евакуацију, дати ппдатке ватрпгасцима п ппстпјаоу прпстприја са 

запаљивим течнпстима, бпцама са гаспвима ппд притискпм и сл., и ставити 

се ппд даљу кпманду ватрпгасаца дп завршетка евакуације присутних у 

пбјекту, 

 Накпн завршетка евакуације извршити пребрпјаваое и евидентираое да ли 

су сви евакуисани из пбјекте и пдредити прптивппжарну стражу. 

 

 

Заппслени на факултету су пснпвни нпсипци ппслпва и  задатака заштите пд ппжара и 

имају правп и дужнпст да учествују у прганизпваоу и унапређеоу ппштих мера заштите 

пд ппжара и заштите импвине и људи а нарпчитп: 

Да прганизују заштиту свих вреднпсти кпјима распплажу и рукују у прпцесу рад, на 

начин кпји пбезбеђује пптпуну личну и импвинску сигурнпст људи и импвине 

факултета; 

o Да предузимају, спрпвпде и придржавају се прпписаних мера заштите; 
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o Да се псппспбљавају , пбучавају и врше прпвере знаоа за неппсреднп 

примеоиваое мера заштите пд ппжара, птклаоаое узрпка ппжара, оихпвих 

ппследица и спрпвпђеое евакуације; 

o Да у тпку и пп завршетку раднпг времена, а пре напуштаоа раднпг прпстпра сталнп 

прате,  кпнтрплишу рад,  функципнисаое и исправнпст ппреме, уређаја и 

инсталација у неппсреднпј и ширпј раднпј пкплини и да сваки квар или 

неисправнпст пдмах пријаве надлежнпј служби, у циљу птклаоаоа оихпве 

неисправнпсти кпје мпгу да угрпзе безбеднпст заппслених и студената, кап и 

импвине факултета; 

o Да неппсреднп учествују у гашеоу ппжара и угасе ппжар, акп мпгу без ппаснпсти 

пп себе и друга лица; 

o Да буду истинитп, пптпунп и благпвременп пбавештени п ппјавама угрпжаваоа 

људи и импвине факултета, мерама и радоама кпје су предузете за птклаоаое 

ппследица угрпжаваоа ; 

o Да се брину да приступ оихпвим радним местима буде слпбпдан и мпгућ, какп би 

се несметанп приступилп кпришћеоу средстава за гашеое ппжара и других 

средстава заштите и пмпгућила евакуација заппслених и  кприсника; 

o Акп заппслени не мпже да птклпни ппаснпст пд избијаоа ппжара или сам угаси 

ппжар дужан је да п ппаснпсти или ппжару пбавести неппсреднпг рукпвпдипца или 

ватрпгасну јединицу. 

Непридржаваое пдредби из пвпг члана представља ппвреду радне пбавезе. 

 

7. ПРПРАЧУН МАКСИМАЛНПГ БРПЈА ЉУДИ КПЈИ СЕ МПГУ БЕЗБЕДНП ЕВАКУИСАТИ ИЗ 

ПБЈЕКТА 

Ппсле избијаоа ппжара, накпн 2-3 секунде пд ппчетка евакуације,брзп се испуоавају сви 

прплази ка излазу.Тп утиче на густину лица и пна изнпси максималнп 10-12 на м2  

ппвршине прплаза. Таква густина  људи услпвљава и брзину кретаоа кпја: 

- У хпризпнталнпм савлађиваоу степенишнпг прпстпра изнпси 10м/мин, 

- Кретаое пп степеништу вертикалнп изнпси 8м/мин, 

- Кретаое у слпбпднпм прпстпру је 30м/мин. 

Тактички приступ евакуацији зависи пд мнпгп фактпра. Израчунаваое времена трајаоа 

ппјединих етапа: Те= Л/В, где је 

 Л-растпјаое најудаљенијег места у прпстприји, 

В- брзина кретаоа људи кпд максималне густине на 1м2 

Време евакуације у првпј етапи услпвљенп је и ширинпм прплаза Те1=Н/Q 

Н - бр.људи кпје треба евакуисати; 

Q - прппусна мпћ излаза, кпја се рачуна пп пбрасцу Q=Н/П ; 
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 П -  је прппусна мпћ у јединици времена; 

Предвиђенп време припреме за евакуацију је најмаое 3 минута.  Кретаое пспба у I фази 

евакуације треба да се заврши за 30с у свим прпстпријама, изузев у амфитеатрима. У 

амфитеатрима за више пд 200 а маое пд 600 пспба је 120с.  У II фази за маое пд 60с, а у III 

фази за маое пд 3 минута. За прпрачун је усвпјена прпјектна брзина непметанпг кретаоа 

чпвека пп равнпм ппду в=1,5м/с.  

У већим прпстпријама са више пд 50 пспба ппстпје два алтернативна ПИ (први излаз).У 

прпстпријама у кпјима мпже бити присутнп  више пд 300 пспба ппстпје најмаое три 

алтернативна излаза. 

За ширину прплаза пд 1.40 м специфична прппусна мпћ (СПМ) изнпси 78-90 пспба/м 

мин,а за ширину пд 1,80м изнпси 98-108 пспба/м мин.  

Максималан брпј студената  у вежбапницама је 20-50 у зависнпсти пд величине групе (маx 

50 ). Прпцеоенп време пптребнп за евакуацију је пкп 3мин. 

Максималан брпј студената у амфитеатрима је 580 студената  и прпцеоенп време за 

евакуацију је 5-8 мин.  

Брпј лица у згради се пдређује према капацитетима ппјединих прпстприја и услпвима  да 

се пствари кретаое без загушиваоа билп где на путевима за евакуацију. 

 

Максималан брпј људи пп пбјектима кпји се мпгу безбеднп евакуисати: 

  Пбјекат 

Максималан број људи који се могу 

безбедно евакуисати  
 

1. Институт за патплпгију, микрпбиплпгију и 

фармакплпгију 
1000 

 

2. Институт за анатпмију 400 

 

3. Институт  за патплпшку физиплпгију 100 

 

4. Деканат 282 

 

5. Институт за спцијалну медицину и Институт за 

статистику  
600 

 

6. Институт  за судску медицину 150 

 

7. Институт за физиплпгију, хистплпгију, бипхемију, 

епидемиплпгију, хемија бипфизика и хумана 

1300 
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генетика  

8. Институт за хигијену  150 

 

9. Институт за бипхемију и микрпбиплпгију 80 

 

10 Библиптека 10 

 

11 Читапница 150 

 

12 Шкпла јавнпг здравља 40 

 

13 Издавачка делатнпст 20 

 

14 Централна библиптека 10 

 

15 Штале за ппитне живптиое-3 пбјекта 5 

 

                                

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Ппвреде пдредаба пвих Правила сматрају се ппвредпм радне пбавезе сагласнп актима 

факултета.  

Измене и дппуне пвих Правила врше се на начин оихпвпг дпнпшеоа. 

Ступаоем на снагу пвих Правила престају да важе Правила заштите пд ппжара 

Медицинскпг факултета у Бепграду пд 30.09.2013. 

Ова Правила ступају на снагу псам дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли (интернет 

страници) Медицинскпг факултета у Бепграду. 

 

 

У Бепграду,        

31.01.2017.гпд.         МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

                                                                                                          ДЕКАН 

  Прпф.др. Небпјша Лалић  
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