Република Србија
Основна школа
" Бранко Крсмановић"
Сикирица
Дел.број: 616/1
Датум: 02.09. 2020. године
На основу члана 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 и др. закони , 10/ 19 и 6/2020),члана
24. став 3. и члана 52.став1. тачка 3) Закона о заштити од пожара ( "Сл.гласник РС,
бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018-др.закони), Решења о категоризацији
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације ,
Одељење за ванредне ситуације у Јагодини број 217-14796/2017-7 од 06.12.2017, члана
65. став 3. тачка 21) Статута ОШ" Бранко Крсмановић" у Сикирици (дел. бр. 354 од 22.
03.2018. године , дел.бр.657 од 12.09.2019. године и дел.бр.809 од 28.11.2019. године), и
Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара број 152/1-3102/18,
директор ОШ" Бранко Крсмановић" у Сикирици дана 02.09.2019. године доноси
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
1.

Лице на пословима за заштиту од пожара у ОШ"Бранко Крсмановић" у Сикирици је Зоран
Катић, запослен у ОШ" Бранко Крсмановић" у Сикирици на пословима референта за правне,
кадровске и административне послове , адреса 35256 Сикирица - телефон 035/ 8 548-514.

2.

Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара има следеће дужности:

- спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и
правилима
- редовно контролише функционисање уређаја за аутоматску дојаву и аутоматско гашење
пожара и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање нежељених
последица и довођење уређаја у исправно стање;
- утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме,
контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке,
сервисирања и сличних интервенција;
- учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од пожара и,
после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак;
- непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у
случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји непосредна
опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже руководиоцу из става 2.
овог члана хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада;
учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у практичној
провери њихових знања из области заштите од пожара;

- редовно извештава руководиоца из става 2. овог члана о свим појавама, променама и
проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;
- прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и, у
складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара;
- предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом
адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;
- води прописане евиденције и
- обавља и друге послове из области заштите од пожара.
- Лице стручно оспособљено за спровођење заштите од пожара за свој рад, као и вршење
дужности из става 1. овог члана одговорно је за свој рад.
3. Лице запослено на пословима заштите од пожара и/или пословима обезбеђења објекта:
- за време дежурства обилази објекат, просторије, постројења, уређаје и инсталације, а
посебно места где постоји већа могућност избијања пожара, и о уоченим недостацима одмах
извештава надлежног руководиоца и истовремено предузима све потребне мере ради
спречавања настајања нежељених последица;
- контролише исправност и размештај противпожарне опреме, о уоченим недостацима
благовремено извештава надлежног руководиоца и предузима потребне мере ради пуне
приправности и спречавања нежељених последица;
- упозорава запослене у објектима на потребу придржавања предвиђених мера заштите од
пожара и у случају када уочи да они то не чине и поред упозорења, одмах извештава
надлежног руководиоца
- познаје и стално проучава мере заштите од пожара релевантне за објекат у коме обавља
дежурство и извршава друге своје дужности утврђене Законом, другим прописима и овим
правилима;
- редовно се обучава и стручно усавршава из области заштите од пожара и у том циљу похађа
све организоване курсеве, семинаре, вежбе и друге облике усавршавања, као и самостално
употпуњава своје знање по налозима надлежног руководиоца
- у моменту преузимања дужности (дежурства) увек мора да буде психофизички способно за
обављање послова, јер у противном може бити удаљено са посла;
- чува, уредно одржава и наменски употребљава личну и заједничку опрему којом је задужен,
дужности обавља у уредној радној одећи, коректно се опходи према запосленима у објекту и
према странкама;
- благовремено предузима потребне мере заштите објекта у коме дежура, људства и имовине
од разних хаварија, оштећења и сличних незгода;
- о свим уоченим појавама, променама и проблемима у објекту у коме дежура, а који могу
угрозити безбедност објекта, имовине и људства без одлагања обавештава надлежног
руководиоца а у случају његове одсутности или недоступности - друга одговорна лица.

3. Контакт податке лица на пословима заштите од пожара објавити на сајту и огласној табли
матичне школе у Сикирици и огласним таблама у издвојеним одељењима школе у Дреновцу,
Бусиловцу, Горњем Видову, Ратару и Крежбинцу.

Образложење
Чланом 126. став 4. тачка 18) Закона о основама система образовања и васпитања и чланом
65. став 3. тачка 21) Статута ОШ" Бранко Крсмановић" у Сикирици (дел. бр. 354 од 22.
03.2018. године, дел.бр.657 од 12.09.2019. године и дел.бр.809 од 28.11.2019. године)
,прописано је да о правима, обавезама и одговорностима запослених одлучује директор.
Чланом 24. став 3) Закона о заштити од пожара прописано је да привредно друштво односно друго
правно или физичко лице , које је власник односно корисник објекта или земљишта са извесним
ризиком од избијања пожара разврстава се у трећу категорију угрожености од пожара и обавезно
је да организује спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица
стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбеди адекватну опрему и
уређаје за гашење пожара.
Чланом 52. став 1. тачка 3) прописано је да поред општих услова за заснивање радног односа,
посебне психофизичке и здравствене способности, за обављање послова заштите од пожара
потребно је да запшослени у ватрогасним јединицама, у служби заштите од пожара и на пословима
заштите од пожара морају имати најмање средње образовање.
Дана 01.06.2018. године Зорану Катићу, запосленом у ОШ" Бранко Крсмановић" у Сикирици на
пословима референта за правне, кадровске и административне послове, Министарство унутрашњих
послова Републике Србије , Сектор за ванредне ситуације, издало је Уверење о положеном
стручном испиту из области заштите од пожара број 152-1-3102/18.

Поступајући у складу са наведеним законским одредбама, директор је донео одлуку као у
диспозитиву и за лице на пословима заштите од пожара у ОШ" Бранко Крсмановић" у
Сикирици одредио Зорана Катића, запосленог у ОШ" Бранко Крсмановић"у Сикирици на
пословима референта за правне, кадровске и административне послове.
Правна поука: Против овог решеьа запослени има право да поднесе жалбу Школском
одбору ОШ" Бранко Крсмановић" у Сикирици у року од 15 дана од дана доставъаъа
решења. Ако Школски одбор не одлучи о жалби у року од 15 дана, или ако запослени није
задовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду, у року од 30 дана
од дана истека рока за доношење решења, односно од дана достављања решења.

Одлуку примио запослени:

Директор школе,
___________________
Славица Вулић, дипл.шк.псих.пед

