
 - 1 - 

         

 

 

 
Република Србија 

Прекршајни суд у Крушевцу 

Су. I-1-117/17  

27.12.2017.године 

Крушевац 

 

На основу члана 2., члана 3., члана 6. и члана 28. Закона о заштити од пожара 

(“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015) и  члана 6. Судског пословника (“Сл. гласник 

РС”, бр. 110/2009, 70/2011, 19/2012 и 89/2013), Председник Прекршајног суда у 

Крушевцу, Марина Ђорђевић доноси  

   

 

ПРОГРАМ ОБУКЕ РАДНИКА 

ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 
 

Овим Програмом је дефинисана и регулисана проблематика која се односи на 

поступак обучавања свих запослених радника из области заштите од пожара у 

Прекршајном суду у Крушевцу. 

 

Применом донетог Програма обуке, сви запослени радници у Прекршајном суду у 

Крушевцу треба да се кроз теоријску наставу упознају са опасностима од избијања 

пожара, мерама заштите од пожара, као и да се практично оспособе и обуче за 

коришћење и употребу опреме и средстава за гашење пожара, а све у циљу спречавања, 

избијања и ширења пожара, односно његовог гашења 

 
Члан 2. 

 
Сваки запослени радник у Прекршајном суду у Крушевцу обучава се за безбедан 

рад на свом радном месту по питању противпожарне заштите, у следећим случајевима: 

 

-  Пре првог распоређивања на рад; 

-  При распоређивању на друго радно место са промењеном технологијом; 

-  Код ступања на рад најкасније у року до једне године; 

-  Провера знања и практична употреба опреме запослених врши се једном у три године. 

 

 

Члан 3. 

 

Сви запослени радници су дужни да присуствују основној стручној обуци и 

провери знања из области заштите од пожара. To је обавеза за све раднике Прекршајног 

суда у Крушевцу, без обзира на послове и задатке које обављају, стручну спрему и 

године стажа. 
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Радник који је неоправдано изостао са основне обуке по овом Програму, 

чини тежу повреду радне дужности и по том основу је дисциплински одговоран. 

 

Пo овом Програму, основна обука запослених радника у Прекршајном суду у 

Крушевцу, врши се најкасније у року од једне године од дана ступања на рад, a провера 

знања најмање једном у три године. 

 

Члан 4. 

 

Овај Програм обуке састоји се од: 

 
I . ОПШТЕГ ДЕЛА  

II. ПОСЕБНОГ ДЕЛА: СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА И ОБЈЕКАТА 

III. ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА 

IV. ПРОВЕРE ЗНАЊА 

 

Члан 5. 

 

 
I . ОПШТИ ДЕО 

 

1.  Нормативно уређивање заштите од пожара : 

- Закон о заштити од пожара; 

- Правила заштите од пожара; 

- План евакуације са упутством за поступање у случају пожара. 

 

2. Организовање послова заштите од пожара : 

- ватрогасне јединице; 

- служба заштите од пожара и 

- референт заштите од пожара и радник задужен за организовање и спровођење 

превентивних мера заштите од пожара. 

 

3. Превентивне мере заштите од пожара  

- уређаји, опрема, средства за гашење пожара; 

- уређаји и инсталације за откривање, дојаву, гашење пожара; 

- електричне, вентилационе, топлотне и друге инсталације; 

- смештај запаљивог материјала; 

- смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова; 

- ватрогасна стража; 

- превентивне мере заштите од пожара у јавним објектима различитог садржаја, 

пословни објекти из области друштвених делатности и сл.   

 

4. Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара : 

- обавезе  органа, унутрашње контроле, пословних органа, односно функционера који 

руководи државним органом, радника са посебним  правима, обавезама и овлашћењима, 

односно руководећих радника у државним органима, као и права и обавезе осталих 

радника. 

 

5. Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара : 

- дисциплинска и материјална одговорност радника, као и прекршајна и кривична    

одговорност одговорних лица.  
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6. Основни горења 

- горење чврстих материја; 

- горење течних материја; 

- горење запаљивих гасова и пара; 

- експлозије. 

 

7. Узроци настајања пожара 

- провођењем (кондукцијом), додиром (конвекцијом) и зрачењем (радијацијом); 

- директан додир са пламеном или ужареним материјалом; 

- електрична струја; 

- заваривање, резање и лемљење; 

- атмосферски електрицитет; 

- самозагревање и самозапаљивање,; 

- топлотно деловање сунца; 

- механичка енергија и 

- паљевина. 

 

8. Гашење пожара 

- методе гашења пожара; 

- средства за гашење пожара: вода, пена, прах, угљендиоксид, халони и приручна 

средства; 

- мере заштите при гашењу пожара; 

- противпожарна опрема: ручни и превозни противпожарни апарати-подела, намена, 

активирање и руковање; постављање, чување и контрола апарата за гашење пожара; 

хидрантска мрежа за гашење пожара, и опрема. 

 

9. Саверемени технички системи за откривање и гашење пожара 

- откривање и дојава пожара: аутоматски јављачи пожара-јонизациони, термички и 

оптички, ручни јављач пожара, преносни путеви и сигналне централе; 

- савремена опрема и методе гашења пожара: избор типа стабилних инсталација  за 

гашење пожара водом, пеном, прахом, угљендиоксидом и халоном. 

                                                           

Члан 6. 

 

II. ПОСЕБНИ ДЕО : СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРАВНОГ ЛИЦА И ОБЈЕКАТА 

 

а) Степен угрожености технолошког процеса делатности која се одвија у 

оквиру Прекршајног суда у Крушевцу: 

 

Основна делатност Прекршајног суда у Крушевцу су правосудне  активности, 

административни послови и слично. 

Просторије Прекршајног суда у Крушевцу налазе се у згради Полицијске управе у 

Крушевцу, улица Стевана Синђелића број 1 на првом спрату и објекат припада 

категорији пословно – јавних објеката. Све просторије су тако дефинисане и опремљење 

да задовоље услове намене. Просторије су наменски грађене (адаптацијом прилагођене) 

за судске активности, као и за давање услуга из области судских делатности, са пратећим 

просторијама административног и техничког карактера, укупне површине 265 м². 

 

Просторије Прекршајног суда у Крушевцу, одељење у Александровцу налазе се у 

згради Основног суда у Брусу, улица 29.новембра бб и објекат припада категорији 

пословно – јавних објеката. Све просторије су тако дефинисане и опремљење да 
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задовоље услове намене. Просторије су наменски грађене (адаптацијом прилагођене) за 

судске активности, као и за давање услуга из области судских делатности, са пратећим 

просторијама административног и техничког карактера, укупне површине 120 м². 

 

Просторије Прекршајног суда у Крушевцу, одељење у Брусу налазе се у згради 

Основног суда у Брусу, улица Мике Ђорђевића бб и објекат припада категорији 

пословно – јавних објеката. Све просторије су тако дефинисане и опремљење да 

задовоље услове намене. Просторије су наменски грађене (адаптацијом прилагођене) за 

судске активности, као и за давање услуга из области судских делатности, са пратећим 

просторијама административног и техничког карактера, укупне површине 50 м². 

 

Просторије Прекршајног суда у Крушевцу, одељење у Варварину налазе се у 

згради Општинске управе, улица Марина Мариновића бб и објекат припада категорији 

пословно – јавних објеката. Све просторије су тако дефинисане и опремљење да 

задовоље услове намене. Просторије су наменски грађене (адаптацијом прилагођене) за 

судске активности, као и за давање услуга из области судских делатности, са пратећим 

просторијама административног и техничког карактера, укупне површине 100 м². 

 

Просторије Прекршајног суда у Крушевцу, одељење у Ћићевцу налазе се у згради 

Општинске управе у Ћићевцу, улица Карађорђева бб и објекат припада категорији 

пословно – јавних објеката. Све просторије су тако дефинисане и опремљење да 

задовоље услове намене. Просторије су наменски грађене (адаптацијом прилагођене) за 

судске активности, као и за давање услуга из области судских делатности, са пратећим 

просторијама административног и техничког карактера, укупне површине 80 м². 

 

Објекти су намењени за правосудне активности, припада категогорији великих 

радних простора, који  је наменски грађен и адаптиран за потребе наведених активности, 

као објекти пословне намене са свим припадајућим карактеристикама.  

 

У посебном  делу овог Програма сви запослени у Прекршајном суду у Крушевцу 

морају се упознати са опасностима које су присутне у објектима пословно-судске 

намене, који припадају групи просторија у којима се скупља већи број људи, као и са 

поступком брзе и ефикасне евакуације из објекта.  

 

У просторијама Прекршајног суда у Крушевцу, а због своје специфичности, 

највише су у употреби, коришћењу и ускладиштењу материјали који су склони паљењу и 

горењу (папир, архива и слични материјали) чија је температура паљења од 185 –  360 C
0
  

- писаћи папир као и рачунари (пластика). 

  

Класа опасности за папир „Fx III C po JUS. З. CО. 005“, са брзином сагоревања 

растреситог папира од 0.48 – 0.53 Кг/м
2
/мин., који гори пламеном и жаром.  

 

Због тога посебна пажња у просторијама Прекршајног суда у Крушевцу даје се 

начину и поступцима безбедног складиштења и чувања архивске грађе и папира, као и 

обучавању свих запослених радника са превентивним мерама и употребом повољних 

средстава за гашење пожара класе ''А ''. 

 

Посебан део обуке радника у просторијама Прекршајног суда у Крушевцу односи 

се на упознавање и обуку свих запослених са опасностима од пожара које су присутне у 

пословним-јавним објектима у делу доброг познавања опасности које прете од избијања 

пожара, односно начином евакуације присутних у условима панике и задимљености 
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простора Прекршајног суда у Крушевцу. 

 

б) Материјали који се користе или ускладиштавају у просторијама (објекту) 

Прекршајног суда у Крушевцу: 

  

Према степену опасности ове материје и робе у овом простору припадају 

запаљивим материјама – КЛАСЕ ОПАСНОСТИ  III, („Fx III C po JUS. З. CО. 005“). 

 

в) Кратак опис грађевинских материјала који су уграђени у просторије 

(објекат) Прекршајног суда у Крушевцу (основне карактеристике конструкционих 

елемената објеката): 

  

Главну конструкцију објекта Прекршајног суда у Крушевцу који се налази на 

првом спрату, вишеспратне зграде, чине армирано бетонски рамови од вертикалних 

стубова и хоризонталних греда. Међуспратну и кровну конструкцију судске зграде чине 

лако армиране бетонске плоче. 

 

Спољни и носећи зидови су фасадни сендвич зид састављен од слојева: подужни 

малтер + гитер блок.  

 

Преградни зидови су од опеке. 

 

Под простора је изграђен од негоривог материјала састављен од слојева: камен 

цементном малтеру + проармирани бетон +  хидроизолација + проармирани бетон + 

набијени бетон,  ламинат и керамичке плочице. 

Подна плоча је изграђена од негоривог материјала, бетона, дебљине 30 цм. Под 

простора је гладак и задовољава услове обзиром да се простор може сматрати 

неугроженим (зоном сигурности). 

 

Зидови су од различитог материјала. Спољни зид је до висине 2,5 м од гитер 

блокова и опеке обострано омалтерисан. Кровни покривач чини раван кров,који је 

хидроизолаван специјалним изолационим тракама ширине 80 цм. 

 

Опрема у просторијама Прекршајног суда у Крушевцу изведена је и прилагођена 

технологији рада, а то значи да су просторије опремљене уређајима и инсталацијама 

потребним за неометано одвијање процеса рада суда за друштвене делатности. 

 

НА ОСНОВУ УГРАЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА, ПРЕМА ЈУС У.Ј.1.240, 

ЗАКЉУЧУЈЕМО ДА ОТПОРНОСТ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА КОНСТРУКЦИЈЕ 

ЗАДОВОЉАВА. 

 

г) Мере заштите од пожара које су специфичне у појединим процесима који 

се одвијају у Прекршајном суду у Крушевцу (и с тим у вези права и дужности 

радника Прекршајног суда у Крушевцу), а нарочито: 

 

Дужности и права свих запослених у Прекршајном суду у Крушевцу: 

 

Спровођење мера заштите од пожара утврђених Законом о заштити од пожара, 

општим нормативним актима и Планом заштите од пожара. 

 

Радници  са посебним овлашћењима дужни су да врше анализу стања заштите од 
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пожара најмање једном годишње, и на основу тога предузимају одговарајуће мере за 

побољшање и унапређење заштите од пожара. 

 

Дужности и права радника на спровођењу превентивно техничких мера-

референта обухваћени нормативима суда у оним деловима који се односе на његову 

функцију. 

 

Дужност и право свих запослених радника Прекршајног суда у Крушевцу је да се 

обуче из области заштите од пожара, као и поступцима код евакуације запослених и деце 

из објекта. 

 

д) На основу процене угрожености од пожара објекта, односно физичко- 

хемијским особинама материјала које се користе у просторијама објеката могући су 

пожари класе ''А'' . Класификација могућих пожара извршена је према стандарду 

ЈУС З Ц2 003 (сл.л.СФРЈ бр. 31/79), тј. коригована са ЈУС ИСО 3941/94: 

 

Пожари класе ''А'' – пожари чврстих материја са стварањем жара при горењу 

(дрво, папир, угаљ, текстил, и сл.). За гашење ових пожара користи се вода са додатком 

или без додатка, а изузетно пена или прах. 

 

ђ) На основу очекиваних класа пожара (могући су пожари класе ''А'',  

предвиђена су и одговарајућа средства за гашење: гашење водом (хидрантска 

мрежа), апарати пуњени прахом, апарати пуњени са угљендиоксидом, и то ручни. 

 

 

е) Техничке карактеристике усвојених апарата: 

 

Из групе апарата за гашење сувим прахом, предвиђени су ручни апарати ознаке 

''S'', који су усаглашени са стандардом ЈУС З.Ц2.035. 

 

Из групе апарата за гашење угљендиоксидома, предвиђени су ручни апарати 

ознаке ''CO2'', усаглашени са стандардом ЈУС З.Ц2.040. 

 

 ж) Поступак у случају избијања пожара 

 

Тактика гашења пожара помоћу усвојених апарата. 

 

 

Члан 7. 

 

III. ПРАКТИЧНИ ДЕО 

 

- Употреба ватрогасних апарата и других расположивих средстава за гашење пожара у 

радној околини, који су прилагођени процењеној класи насталог пожара;  

- Употреба приручних средстава за гашење пожара. 
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Члан 8. 

 

IV. ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 

Сваки запослени радник индивидуално и писменим путем решава-попуњава тест 

са питањима из области заштите од пожара, која су формирана и састављена у складу са 

излаганом материјом и обрађеним темама приликом теоријске основне обуке по овом 

Програму. 

 

Сматра се да је радник по овом Програму успешно обучен-из области заштите од 

пожара, ако је на провери знања приликом решавања-попуњавања теста одговорио тачно 

на преко 80% постављених питања и ако зна самостално и практично да користи и 

употреби уређаје, опрему и средства за гашење пожара којим располажу у објекту 

Установе. 

 

Обука по овом програму треба да се изводи једном у три године, а практична 

провера знања једном годишње. 

 

Обука траје 3 (три) школска часа. 

 

Члан 9. 

 

О извршеној обуци и практичној провери знања одговорно лице води 

одговарајућу евиденцију. 

 

У Крушевцу, дана  27.12.2017.године.  

 

     Председник Прекршајног суда 

      Марина Ђорђевић 


