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Према члану 28. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр.
111/2009) “ Општина Сремски Карловци”, ул. Трг Бранка Радичевића бр. 1, доноси:

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Основни циљ доношења и примене Правила заштите од пожара су смањење и
могућности настанка пожара и технолошке експлозије, повећање сигурности и заштите
људи и имовине, као и оспособљавање запослених у правном лицу за спровођење
заштите од пожара. Ова Правила заштите од пожара се доносе као темељ за
прописивање мера и за усклађивање приступа у организацији заштите од пожара.

Правила заштите од пожара обухватају:
•

организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења
пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена
безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење

•

заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица
оспособљених за обављање послова заштите од пожара

•

доношење Плана евакуације и упутстава за поступање у случају пожара

•

начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.
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ДЕЛАТНОСТ ОПШТИНЕ
Делатност: Државна управа и социјално осигурање, делатност државних органа.
Општина Сремски Карловци се налази на раскршћу улица: Карловачких ђака,
Митрополита Стратимировића и улице Трга Бранка Радичевића.
Површина објекта Општине Сремски Карловци је: 3600m2
Општина Сремски Карловци се састоји од 1 објекта са пратећим просторијама
који ће бити детаљније описани:
1. Приземље ( 5 канцеларије, 2 архиве, 2 санитарна чвора, портирница, остава,
просторије ЈКП » Белило« са портирницом, 3 канцеларије и дворишни
простор; а у дворишту се налазе просторије: преводилачки центар ( 4
просторије, чајна кухиња и 3 санитарна чвора), стрељачки клуб, котларница
и остава ЈКП » Белило« )
2. Први Спрат ( 11 канцеларија, свечана сала – просторије ЈКП »Белило«, 8
канцеларија, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )
3. Поткровље (37 канцеларија, сервер соба, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )
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ГРАЂЕВИНСКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ПРОСТОРИЈА
1. Приземље ( 5 канцеларије, 2 архиве, 2 санитарна чвора, портирница, остава,
просторије јкп » Белило« са портирницом, 3 канцеларије и дворишни
простор; а у дворишту се налазе просторије: преводилачки центар( 4
просторије, чајна кухиња и 3 санитарна чвора), стрељачки клуб, котларница
и остава јкп » Белило« )
-Фасада и зидови -фасадни зидови су урађени од опеке ( пуна цигла) – стари формат
омалтерисани и окречени са обе стране а преградни зидови између неких канцеларија
су од гипсаних плоча. Зидови у санитарним чворовима, кухињи и у чајним кухињама
су прелепљени са керамичким плочицама у висини до 2,00 m, тако да задовољавају
термичку потребу и физичку заштиту као и естетске вредности просторија. Кроз
зидове објекта је спроведена сва неопходна електрична инасталација.

Ходници на приземљу са канцеларијама
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Просторије преводилачког центра

Санитарни чворови и чајна кухиња у преводилачком центру
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Простор котларнице и остава ЈКП“ Белило“

Дворишни простор

Просторије кухиње дворишног простора
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Правила заштите од пожара

Санитарни чворови у дроришном простору

Простор подстанице

Ходници и канцеларије ЈКП „Белило“

- Кровна конструкција, покривање и лимарија- кровна конструкција и плафони су
урађени од опеке-стари формат ( пуна цигла ), омалтерисани и окречени. Олуци и
олучне вертикале као и сва потребна опшивања лимом, на крову и осталим елементима
фасаде су урађена од поцинкованог лима 0,55mm дебљине.
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- Браварија- главни улаз у општину поседује двоје двокрилних врата од дрвене
масене грађе која се отварају мимо правца евакуације габарита H = 3,00 m и L = 2,80
m. До котларнице и оставе ЈКП Белило као и преводилачког центра долази се кроз
двокрилна дрвена врата са изостаклом габарита H = 2,20 m и L = 2,00 m која се
отварају мимо правца евакуације. Кроз иста таква врата се долази до дворишног
простора. Просторија котларнице поседује два улазо-излаза од алуминијумске изведбе
која се отварају мимо правца евакуације. Једна врата су двокрилна габарита H = 3,00 m
и L = 2,00 m, a друга једнокрилна габарита H = 3,00 m и L = 1,00 m. Врата на остави
ЈКП“Белило“ су двокрилна алуминијумске изведбе габарита H = 2,50 m и L = 3,00 m и
отварају се мимо правца евакуације. У просторијама на приземљу се налази
двадесеттроје врата од дрвене изведбе габарита H = 1,90 m и L = 0,90 m која се отварају
мимо правца евакуације, једна челичне изведбе истих габарита на подстаници, једна
клик-клак врата H = 1,90 m и L = 1,10 m која воде у кухињски простор дворишног
простора и двоје клизних врата габарита H = 1,90 m и L = 1,10 m у преводилачком
центру. Осам двокрилних дрвених врата са изостаклом габарита H = 2,20 m и L = 2,00
m која се отварају мимо правца евакуације. Двоје таквих врата воде у двориште и
служе као принудни излаз, док иста таква врата воде из приземља на ходник који води
на улицу.

Главни улази у општину
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Улаз у општину

Излазна врата из општине

Врата оставе ЈКП“ Белило“

Правила заштите од пожара

Улаз у ЈКП „ Белило“

Улаз у преводилачки центар

Врата дворишног простора
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Излаз у двориште

Врата котларнице

Клик-клак врата
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Излазна врата у двориште

Правила заштите од пожара

Врата подстанице

Излазна врата у ЈКП“ Белило“

- Подови- подови у приземљу општине су урађени од армираног бетона, прелепљени
керамичким плочицама, степенице су урађене од гранитне керамике и покривене су са
итисоном док су подови у већини канцеларија такође урађене од армираног бетона и на
њих постављен ламинат. Под у свечаној сали је прекривен са паркетом.

Улаз у општину

Излаз из општине

Улаз у ЈКП«Белило«

2. Први Спрат ( 11 канцеларија, свечана сала – просторије јкп »Белило«, 8
канцеларија, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )
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-Фасада и зидови -фасадни зидови су урађени од опеке ( пуна цигла) – стари
формат омалтерисани и окречени са обе стране а преградни зидови између
неких канцеларија су од гипсаних плоча. Зидови у санитарним чворовима и у
чајној кухињи су прелепљени са керамичким плочицама у висини до 2,00 m,
тако да задовољавају термичку потребу и физичку заштиту као и естетске
вредности просторија. Кроз зидове објекта је спроведена сва неопходна
електрична инасталација.

Ходници са канцеларијама ЈКП«Белило« I спрат

Ходници и канцеларије у општини I спрат
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Ходници и канцеларије у општини I спрат
- Кровна конструкција, покривање и лимарија- кровна конструкција и плафони су
урађени од опеке-стари формат ( пуна цигла ), омалтерисани и окречени. У свечаној
сали је плафон урађен од гипсаних плоча ( спуштени плафон ). Олуци и олучне
вертикале као и сва потребна опшивања лимом, на крову и осталим елементима фасаде
су урађена од поцинкованог лима 0,55mm дебљине.

Плафон у свечаној сали
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- Браварија- Просторије општине и просторије ЈКП“ Белило“ на I спрату поседују
шест двокрилних врата од дрвене грађе са изостаклом која се отварају мимо правца
евакуације габарита H = 2,40 m и L = 1,80 m. Једна двокрилна врата дрвене грађе која
воде у свечану салу истог габарита, једна једнокрилна врата челичне изведбе која се
отварају мимо правца евакуације и служе као принудни излаз која воде на улицу
габарита H = 1,90 m и L = 0,90 m. И двадесетдевет једнокрилних дрвених врата која се
отварају мимо правца евакуације габарита H = 1,90 m и L = 0,90 m.

Улаз и излаз у свечану салу на I спрату

Принудни излаз на I спрату

Излаз из ЈКП“ Белило“ и улаз у општину

Врата на санитарним чворовима
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- Подови- подови на I спрату општине су урађени од армираног бетона, прелепљени
керамичким плочицама, степенице су урађене од гранитне керамике и покривене су са
итисоном док су подови у већини канцеларија такође урађене од армираног бетона и на
њих постављен ламинат. Под у свечаној сали је прекривен са паркетом.

Степенице које воде са приземља на I спрат ЈКП“ Белило“

Степенице које воде са приземља на I спрат општине
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3. Поткровље ( 37 канцеларија, сервер соба, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )
-Фасада и зидови -фасадни зидови су урађени од гипсаних плоча као и
предградни омалтерисани и окречени са обе стране. Зидови у санитарним
чворовима и у чајној кухињи су прелепљени са керамичким плочицама у висини
до 2,00 m, тако да задовољавају термичку потребу и физичку заштиту као и
естетске вредности просторија. Кроз зидове објекта је спроведена сва неопходна
електрична инасталација.

Ходници и канцеларије у поткровљу

Ходници и канцеларије у поткровљу

Ходник и канцеларије у урбанизму
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- Кровна конструкција, покривање и лимарија- кровна конструкција и плафони су
урађени од сендвича који садржи: дашчану оплату, стаклену вуну као звучни и
топлотни изолатор и на крају постављена гипсана плоча. Омалтерисани и окречени.
Олуци и олучне вертикале као и сва потребна опшивања лимом, на крову и осталим
елементима фасаде су урађена од поцинкованог лима 0,55mm дебљине.
- Браварија- Просторије општине у поткровљу поседују једна двокрилних врата од
дрвене грађе са изостаклом која се отварају мимо правца евакуације габарита H = 2,00
m и L = 1,80 m, која воде у поткровље општине. Двоје двокрилних врата дрвене грађе
са изостаклом габарита H = 1,80 m и L = 1,50 m која се отварају мимо правца
евакуације и воде у ходник са канцеларијама према кухињи и друга у ходник и
канцеларијама урбанизма. Поткровље општине поседује и четрдесеттри једнокрилних
дрвених врата која се отварају мимо правца евакуације габарита H = 1,90 m i L = 0,90 m
која се налазе на свакој канцеларији, кухињи и санитарном чвору.

Врата урбанизма

Врата канцеларија и сервер собе

Врата која воде до кухиње

- Подови- подови у поткровљу општине су урађени од армираног бетона, прелепљени
керамичким плочицама, степенице су урађене од гранитне керамике и покривене су са
итисоном док су подови у већини канцеларија такође урађене од армираног бетона и на
њих постављен ламинат.
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Степенице и врата која воде у поткровље општине
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОПШТИНЕ
Општина Сремски Карловци се налази на раскршћу улица: Карловачких ђака,
Митрополита Стратимировића и улице Трга Бранка Радичевића на благо узвишеном
терену.
Остали део површине око објекта је бетонирани простор и уређена зелена
површина.
Дуж општине се надовезују стамбени објекти (куће и пословни простори) тако да
постоји могућност ширења пожара са објекта на објекат.
Непосредно испред главне капије се налазе паркинг места за путничка возила.
Постоје два улазa-излаза један поред другог. Улази у општину налазе се на југоисточној страни.
Од главног пута сами улази су удаљени 2 метара и улази се кроз масивно дрвену
капију висине 3,00 m и ширине 2,80 m. Габарити друге капије која води до дворишта у
коме се налазе просторије; преводилачког центра, стрељачког клуба, котларнице и
оставе ЈКП«Белило« су висине 2,50 m и ширине 2,80 m. Истим улазом се такође улази
у општину. Врата се отварају мимо правца евакуације.
До објекта постоји приступни пут са савременом подлогом тако да се може
прићи ватрогасним возилом. Објекат није довољно удаљен један од другога тако да се
евентуални пожар може ширити на суседне објекте. У овом случају пожар се може
најпре ширити преко кровова и инсталације објекта уз присуство ветра који га може
пренети на суседне објекте. У општини је запослено 48 лица у једној смени, осим
портирске службе која је активна 24 сата. Прилазни путеви локацији од најближе
ватрогасне јединице Нови Сад су асфалтиране саобраћајнице, одговарајуће ширине и
носивости за саобраћај ватрогасних возила. Удаљеност ватрогасне јединице до
локације је на око 10 km.
На правцу прилаза локацији нема природних препрека за ватрогасна возила, а
улази до објекта су директно са улице.
Општина се налази на уличном фронту улица Карловачких ђака, Митрополита
Стратимировића и улице Трга Бранка Радичевића на благо узвишеном терену.
Објекат се загрева помоћу електричне струје (Електродистрибуција Нови Сад).
Вентилација и осветљење просторија је природно и вештачко. Општина поседује
унутрашњу хидрантску мрежу и снабдевено је ватрогасним апаратима. Громобранска
инсталација је изведена (тракаста изведба).
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Осим ових, објекат имају водоводну, канализациону, електричну и телефонску
инсталацију.
На објекту је изведен систем за одвођење атмосферске воде ( олуци ).
Снабдевање водом објекта на локацији је из градске водоводне мреже.
Објекат на локацији има инсталацију за дојаву пожара те је откривање пожара
искључиво преко аутоматске централ која се налази у портирници и визуелно од
стране запослених радника и људства који се нађу на лицу места.
Снабдевање објекта електричном енергијом врши се из градске дистрибутивне
мреже Нови Сад. Разводни ормани су зидни.
На разводним орманима су уграђени главни прекидачи, помоћу кога се ормани
могу искључити.
Из главног разводног ормана електричне инсталације су разведене преко
разводне табле у којима су уграђени аутоматски осигурачи.
Од опреме за гашење пожара објекат и просторије поседује апарате за почетно
гашење пожара типа "S и CО2“ и хидрантску мрежу са 15 хидраната што задовољавају
потребе овог објекта.
Број и распоред ручних преносних апарата за гашење почетних пожара
приказан је на графичким цртежима који су пратећи део ових Правила заштите од
пожара. Апарати су постављени на видном и приступачном месту, обезбеђени од
неовлашћеног премештања и коришћења.
На овој локацији су присутне материје које при загревању дају запаљиве и
отровне продукте: папир, дрво, пластика, текстил и итд.
Радно време општине је у једној смени:
Прва смена од 07.00 до 15.00h
Објекат поседују видео надзор.
Има организовану портирску службу 24 часа. ( коју чине 5 лица )
НАПОМЕНА: што се тиче противпожарне заштите објекат и просторије поседују
довољан број противпожарних справа и уређаја који се редовно одржавају и
сервисирају.
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Професионална ватрогасна јединица прима дојаве о пожару на телефонски број 193.
Дојаву о пожару радници на локацијама остварују преко фиксног и мобилног
телефона.
Начелник је дужан да обезбеди спровођење мера заштите од пожара и одговоран је за
стање заштите од пожара у истој. У општини планирање и контролу спровођења мера
заштите од пожара врши задужено лице за заштиту од пожара. Исти је задужен да
прегледа стање заштите од пожара, да контролише предузимање прописаних мера
заштите од пожара и даје предлоге мера за отклањање неправилности и недостатака.
Такође је задужен за обучавање запослених радника, за спровођење мера заштите од
пожара, за преглед постојеће ватрогасне опреме и средстава, распоред ватрогасних
апарата и приручних средстава и опреме за гашење пожара.
Запослени и друга лица која се налазе на локацији, дужни су да спроводе мере заштите
од пожара и да се придржавају тих мера, као и да у случају пожара поступају по
Упутству о поступању у случају пожара и по наређењима руководиоца акције гашења
пожара.
Задужено лице за заштиту од пожара је дужно да организује и обавести све запослене о
обавези и термину (времену) извођења организоване основне обуке за заштиту од
пожара и слично. Запослени су дужни да присуствују овој обуци, да се упознају са
овим Правилима о заштити од пожара, Упутством за поступање у случају пожара,
Планом евакуације и другим актима у правном лицу.
Графички приказ Плана евакуације са упутством за поступање у случају пожара
се истиче на видном месту у Објекту, у просторијама у којима бораве и раде
запослени.
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Запослени радници су дужни да ризик од избијања пожара сведу на најмању могућу
меру, да предузимају све мере и радње којима ће се спречити избијање пожара,
смањити могућност брзог ширења дима и пожара и омогућити брзо откривање,
јављање и гашење пожара.

У циљу умањења ризика у погледу настанка пожара и експлозије, отклањања услова и
појава које погодују настанку и проширењу пожара и експлозије у правном лицу и у
циљу боље обучености и увежбаности запослених радника потребно је предузети
следеће превентивне мере заштите од пожара и експлозија:

•

обуку радника из области заштите од пожара, према Закону о заштити од
пожара, вршити сваке треће године на основу усвојеног Програма обуке
радника из области заштите од пожара, по групама послова и задатака које
радници обављају, са посебним акцентом на:

− упознавање са опасностима од пожара и експлозија на радном месту, објекту и
локацији,
− конкретне мере заштите од пожара утврђене законима, прописима донетим на
основу закона, техничким нормативима и другим актима заштите од пожара
које се морају спроводити на радном месту и у непосредној околини,
− упознавање са свом расположивом опремом, уређајима и средствима за
гашење пожара, као и са начином њиховог коришћења,
− поступке у случају пожара и дужности радника,
− конкретну разраду одређених тактичких претпоставки могућих пожара уз
практично руковање свом расположивом опремом, уређајима и средствима за
гашење пожара.
•

приликом запошљавања, сваког новог радника упознати са правима и
обавезама из области заштите од пожара као и са опасностима и мерама
заштите на његовом радном месту.
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упознати запослене раднике са физичко - хемијским особинама материја које
се користе и налазе на локацији, начином спровођења превентивних мера
заштите од пожара и експлозија приликом њиховог коришћења, као и са
употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара.

•

запослене раднике радно усмеравати на стално праћење и контролу стања
заштите од пожара у објекту, просторијама и деловима локације.

•

запослена лица, као и друга лица која се не понашају у складу са истакнутим
упозорењима удаљити са радног места, односно из зоне опасности.

•

видно истаћи упозорења "Забрањено пушење" као и коришћење отвореног
пламена у зонама угрожености од пожара и експлозије.

•

у зонама у којима се забрањује улазак и боравак незапосленим лицима
истаћи упозорење о забрани.

•

прилазне саобраћајнице код улаза на локацију, као и улазе у двориште,
одржавати проходним и на њима забранити задржавање и паркирање возила
без обавезног надзора возача, као и одлагање било каквог материјала или
опреме.

•

регулисању и контроли саобраћаја, посветити посебну пажњу, ради
елиминисања евентуалног закрчења саобраћаја, односно немогућности
прилаза возилима ватрогасне јединице до локације и објеката на локацији.

•

Ватрогасну јединицу упознати са локацијом и објектом на локацији.

•

простор око објекта одржавати чистим и уредним, на њему забранити
одлагање и складиштење запаљивог материјала и то ближе од 6 метара од
објекта, а траву редовно косити и уклањати у зеленом стању са локације.

•

за објекат на локацији на основу Закона о заштити од пожара, прибавити
сагласност од стране МУП-а Републике Србије - Сектор за ванредне
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ситуације да су у њима спроведене мере заштите од пожара, утврђене
инвестиционо - техничком документацијом, ради прибављања употребне
дозволе (ако то није урађено).
•

ни један посао реконструкције или доградње не може се вршити без
инвестиционо техничке документације, на коју су претходно прибављене
одговарајуће сагласности од надлежних органа.

•

одржавање уређаја, опреме, постројења и инсталација на локацији вршити
по упутствима произвођача и у прописаним роковима (у складу са
техничким прописима и нормативима), на основу утврђених конкретних
планова одржавања, а у том циљу устројити и водити одговарајуће
евиденције. Ове послове поверити одговарајућим стручним лицима, односно
за те намене регистрованим предузећима.

•

ако радове на одржавању, ремонту, реконструкцији, доградњи или
испитивању изводе друга предузећа у уговор о међусобним обавезама се
уносе одредбе о стриктном поштовању мера заштите од пожара утврђеним
Правилником о заштити од пожара, као и одредбе о начину контроле
спровођења мера и одговорности за њихово неспровођење.

•

радници у чији делокруг послова и задатака спада одржавање појединих
уређаја, опреме и инсталација дужни су да врше контролу њихове
исправности и правилног функционисања, тако да у случају евентуалног
оштећења не изазову пожар у објекту.

•

димњаци и димоводни канали се чисте према прописима и стандардима
које важе за димњичарске услуге, о чему се сачињава записник.

•

радови при којима се употребљава отворени пламен и уређаји са усијаним
површинама не могу се обављати без предходно добијене дозволе за рад од
стране задуженог лица за заштиту од пожара, уз предузете мере заштите од
пожара и обезбеђена средства за гашење. Нити један налог за извршење у
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зонама угрожености од избијања пожара и експлозије не може се
реализовати без сазнања и утврђених безбедносних мера заштите од пожара
и експлозије.
•

апарате за почетно гашење пожара сервисирати најмање једном у шест
месеци. Апарати морају имати контролни картон са подацима о датуму
сервисирања. У случају интервенције или обуке радника испражњене
противпожарне апарате напунити. Свакодневно вршити визуелну контролу
апарата за почетно гашење пожара.

•

уређаји, опрема и средства за заштиту од пожара могу се користити
искључиво за гашење пожара, спасавање и извођење ватрогасних вежби.
Забрањено је ненаменско коришћење уређаја, опреме и средстава за
гашење пожара.

•

хидрантску мрежу са уређајима и арматуром контролисати најмање једном у
шест месеци. Приликом контроле мери се притисак воде у хидрантској
мрежи при истовременом раду свих унутрашњих хидраната који дају
потребан проток воде за гашење пожара на поједином делу објекта.
Притисак се мери на контролној млазници, на хидранту који је најудаљенији
од прикључка. Црева у хидрантским ормарима се контролишу најмање
једанпут годишње, при чему се морају испитати притиском воде од 7 бара.

•

У хидрантској мрежи за гашење пожара, у сваком моменту обезбедити
притисак воде од минимум 2,50 бара уз одговарајући проточни капацитет.

•

просторије одржавати чисто и уредно, а отпадни материјал створен током
рада одлагати у металне посуде са поклопцем. Одношење отпадног
материјала из објекта мора бити свакодневно.

•

све електричне и друге уређаје након коришћења и при напуштању радних
просторија обавезно се морају искључити, односно угасити.
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забранити употребу импровизованих и неадекватних грејних уређаја и тела,
као и свих додатних термо - електричних апарата и уређаја у просторијама у
којима њихово коришћење није дозвољено.

•

пут за евакуацију из објекта према безбедном простору мора бити
непрекидан, увек слободан и незакрчен. Пут за евакуацију мора бити
најмање ширине 0,8 m.

•

у случају појаве пожара одмах извршити узбуњивање запослених радника, а
предузети и друге мере утврђене Правилима заштите од пожара.

•

о стању и уоченим недостацима и проблемима током вршења редовних
послова обавестити непосредног руководиоца.
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ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНОСТИ И
ОПАСНОСТИ ПРИ КОРИШЋЕЊУ ОБЈЕКТА
 Локација је правилно изабрана у односу на постојеће и планиране објекте, као и
објекте инфраструктуре.
 Обезбеђена је функционалност објекта у складу са наменом.
 Број и распоред улаза и излаза правилно изабран.
 Вентилација објекта и просторија је природна и вештачка.
 Осветљење објекат и просторија је природно и вештачко.
 Извршен је правилан избор материјала у погледу термичких особина објекта.
 Извршен је правилан избор материјала у погледу акустичних особина објекта.
 Конст. сист. од дрвених греда у виду скелетног система је правилно изабран.
 Висина просторија одговара технолошким захтевима објекта.
 Снабдевање пијаћом и технолошком водом правилно је обезбеђено.
 Обезбеђено је правилно одвођење фекалне, технолошке и атмосферске воде.
 Грађ. материјали објекта немају негативни утицај на човекову околину.
 Грађ. материјали су правилно одабрани са аспекта прописа жаштите од пожара.

27

„ Општина Сремски Карловци

Правила заштите од пожара

ИЗВОРИ ПАЉЕЊА И УЗРОЦИ ПОЖАРА
Код настајања пожара, извори и узроци пожара имају највећи значај. Ово је јако
важно из разлога разумевања процеса паљења и преузимања превентивних мера, за
борбу против пожара ако је настао и коначно, за утврђивање узрока настајања
пожара. При анализирању пожара, показало се да је, ради прецизности, потребно
одвојити појам извора пожара од појма узрока паљења пожара. Треба рећи, да није
увек могуће направити строгу разлику између ова два појма, али је код већине
пожара то могуће.
Извори паљења
Извори паљења су подељени у у три групе, а критеријум за поделу је узет према
удаљености извора паљења од објекта. У оквиру сваке групе подела је извршена
према енергији са којом је извор способан да изврши паљење. Дакле, подела је
следећа:
o Ако се паљење објекта врши са извора паљења удаљеног од пожарног
објекта или су они раздвојени неком преградом, онда се такви извори
називају спољним изворима паљења
o Ако се паљење врши у самом објекту, односно објекат поседује сопствени
извор паљења, ради се о унутрашњим изворима паљења
o У ову групу су смештена сва она паљења која су између спољних и
унутрашњих. То су случајеви где се извори паљења налазе делимично у
саставу објекта, па их називамо парцијалним изворима паљења.

Могући узроци и извори паљења
Анализирајући постојеће стање у општини Сремски Карловци могу се дефинисати
следећи извори и узроци пожара или експлозија:
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Људски фактор: несавесно вођење радног процеса; непажња; немарност;
необученост; непоштовање прописаних мера и правила за безбедан рад.
Узроци настајања пожара због деловања електричне струје: Опасност од
струјних преоптерећења проводника, каблова и склопних апарата, па је ту увек
присутна опасност од кратких спојева изазвани кваром на уређајима или пробојем
изолације на елементима инсталације као и опасност од искрења услед неисправне
инсталације или неправилног коришћења и одржавања инсталација.
Елементарне непогоде: елементарне непогоде у великој мери могу придонети
изазивању пожара. Од најчешћих елементарних непогода истичемо: поплаву,
земљотрес, олујни ветрови, атмосферска пражњења и слично.
Опушак цигарете: Опушак цигарете може развити, у зависности од врсте,
квалитета и мекоће цигарете и у зависности од брзине струјања ваздуха – промаје,
температуре између 350-650 oC. У условима струјања ваздуха брзином од 5 m/s жар
може задржати релативно константну температуру у трајању

6-12 минута. Тврђа

цигарета има више температуре жара. Опушак са описаним карактеристикама је извор
топлоте који по правилу изазива најпре жарећи пожар.
Прегревање проводника: Електрична струја је кретање електрицитета, тј.
електрона кроз проводник. Ако кроз проводник пролази већи број електрона, и ако је
то кретање брже, ради се о електричној струји веће јачине. Какво ће кретање кроз
проводник бити не зависи само од струје, већ и од природе самог проводника. Неки
материјали боље проводе електричну струју, а неки слабије. Но, и они материјали који
изврсно проводе електричну струју, пружају известан отпор њеном протицању. Тако
можемо рећи да добри проводници пружају мањи отпор протицању струје, а слабији
проводници већи отпор. Овде је веома важно рећи да се при проласку електричне
струје кроз проводник један њен део (уствари један део електричне енергије) претвара
у топлотну енергију. Колики ће се део електричне енергије претворити у топлоту
зависи у врло великој мери од отпора проводника.

Наиме, уколико проводник пружа већи отпор протицању електричне струје,
утолико се већи део електричне енергије претвара у топлоту. Овде треба подвући да
тако насталом топлотом долази до загревања

проводника и ваздушних слојева у

непосредној његовој близини. Ако дође до преоптерећења проводника онда настали
пораст температуре може довести до запалења околине запаљиве материје. Да не би
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дошло да таквог преоптерећења, а самим тим и до сувишног загревања проводника, у
струјна кола се уграђују осигурачи чији је задатак да прекину струјно коло кад струја,
из било ког разлога, има већу вредност од дозвољене. Сада се у пракси врло често
користе такозвани топљиви осигурачи у чијем се склопу налази комад тачно
димензионисане жице (лицна) која се топи, ако из било којих разлога струја поприми
већу вредност од дозвољене. У том случају доћи ће до прекида струјног кола.
Досадашња пракса сигурно показује да је до великог броја пожара долазило управо
због неправилно димензионисаних осигурача. Наиме, веома често се дешавало да су се
у осигураче уместо тачно одређене лако топљиве жице, стављале дебље жице. Такав
осигурач ни у ком случају не повећава издржљивост проводника, него насупрот, он
губи своју функцију. У случају непредвиђеног оптерећења електричне инсталације
уместо да осигурач "прегори" он омогућује прегрејавање проводника на одређеним
местима па тако и до настајања пожара.
Кратак спој: Кад је електрична струја у питању, пожари могу настати и због
појаве кратког споја. Кратки спој је појава када у електричним мрежама у којима
долази до међусобних спајања преко малог отпора било које тачке различитих фаза
електричног струјног круга. Главни узрок кратких спојева је оштећена изолација
електричних проводника. До разарања изолације може доћи због: механичких
оштећења, старења, континуалног преоптерећења, дејства влаге и агресивног медијума.
Појава кратког споја нарочито је опасна ако се у близини где је до њега дошло, налази
неки лако запаљив материјал. Једна од најважнијих заштитних мера од тих опасности
јесте добра изолација. Међутим, то не значи, да ако се једном постави одговарајућа
електрична инсталација да је тиме обезбеђена трајна сигурност од пожара. Наиме,
временом дође и до смањења изолационе способности изолоционог материјала, па је
самим тим и опасности од пожара у одређеним условима присутна. У циљу спречавања
настајања пожара неопходна је редовна контрола и испитивање електричних
инсталација и благовремено отклањање кварова. Општина има металних конструкција
зато ће се споменути опасности кратког споја које може изазвати метална
конструкција.

Металне конструкције на којима је дошло до кратког споја имају врло мали
отпор и добар контакт са земљом. Такви кратки спојеви праћени су појавом великих
струја што доводи до прегревања исправних топљивих осигурача или активирања
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других заштитних уређаја, односно до прекида струјног кола. Уколико су осигурачи
неисправни или не постоје заштитни уређаји јавља се кратки спој уз интезивно
варничење и краткотрајни електрични лук. Металне конструкције на којима је дошло
до кратког споја имају велики отпор, а у кругу од места кратког споја до земље има
делова са слабим контактима. У оваквим случајевима опасност је једнофазни кратки
спој са земљом. Отпори између места кратког споја и земље могу смањити струју
кратког споја (јачину струје) до величине при којој заштитни уређаји неће моћи да
прекину струјно коло. Места са слабим контактима на путу пролаза струје у земљу
интензивно ће се загревати, па ће се тако гориви материјал запалити при контакту са
загрејаним местом. Загревање при том може бити тако интензивно да се поједини
делови металних конструкција могу истопити. Такви случајеви се најчешће јављају при
кратким спојевима једне од фаза с металним кровом, олуком, металном мрежом,
цевоводом или другим сличним металним делом челичне конструкције. Сем
једнофазног кратког споја са земљом дешавају се, додуше реде, и двофазни и трофазни
кратки спојеви. У случају кратког споја долази до стварања електричног лука чија
температура може достићи чак од 1500 до 4000 OC, а температура паљења пластике и
папира је од 250-350 OC.
Варничење и електрични лук: Варничење и електрични лук су веома чести
узрочници пожара. Електрични лук има температуру 1500 - 4000

O

C. У случају

електричног лука долази до распрскавања честица метала које садрже велику топлотну
енергију и када падну на неки запаљиви материјал могу да изазову пожар. До искрења
може доћи: прекидом струјног кола разним уређајима, прекид струјног кола
механичком силом, варничење као пратећа појава електричног заваривања или сечења
метала, слаби-лабави контакти, оштећење изолације и додиривање проводника
положених у малом међурастојању и слично.
Електротермички уређаји: У ову групу уређаја спадају сви апарати и уређаји
који електричну енергију претварају у топлотну. Ту у првом реду спадају решои,
грејалице, шпорет, и други уређаји који својом грејном површином могу да изазову
пожар. Поред ових уређја даљу опасност представљају неисправни утикачи,
прекидачи. Исто тако познато је да може доћи до загревања керамичких делова у
електоопреми и до 500 ОС, стоје довољно да изазове пожар на пластичном материјалу.
Сијалице: Познато је да и угрејане сијалице могу изазвати пожар горивих
материја које су у непосредном контакту са површином балона сијалице. Због тога је
врло важно водити рачуна о висини слагање робе, избору расветних тела и њиховом
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распореду. Флуоресцентне сијалице су мање ризичне за настајање пожара од
класичних сијалица са жарном нити.

Заваривање: Поступак заваривања ако се не изводи пажљиво уз све мере
предострожноти може бити такође извор опасности од пожара. Додир варнице које
настају као пратећа појава електричног заваривања, као и усијане честице које настају
приликом гасног заваривања са запаљивим материјалом често су доводили до великих
пожара. Познато је да се при заваривању ослобађа велика топлота која се преко
челичних конструкција може пренети и до запаљивих материја које су у контакту са
тим челичним конструкцијама.
Удар грома: Громови и муње су појава електричног пражњења између облака.
На земљи постоји електрично поље и при лепом и при лошем времену. При наиласку
наелектрисаног облака електрично поље се мења и по интензитету и у погледу
фреквентног подручја. Интензитет поља се пење на 2 - 4 kV/m па и до неколико
стотина kV/m. Када интензитет поља достигне критичну вредност тада долази до
ударне јонизације и до стварања муње. Критична вредност поља зависи од количине
електрицитета у облацима, њихове висине, као и од тога да ли на земљи има оштрих
предмета и најзад од растојања облака од земље. Интензитет струје пражњења се креће
од неколико kA па до изнад 200 kA. Обично се узима да просечна струја пражњења
износи 60 kA. Снага грома је реда величине од 106 - 109 MW. Напони су реда величине
до неколико стотина MV. Уколико је струја велике јачине, напон има мању вредност и
обрнуто. Примера ради, за струју од 200 kA напон грома је око 2,5-25 MV. Међутим,
енергија грома је релативно мала (неколико стотина до неколико хиљада kWh) и то
посебно због врло кратког трајања грома (неколико микросекунди). Од удара грома на
згаришту остају врло карактеристични трагови као што су: истопљени метални делови
у центрима пожара; оксидисани метални делови и слично.
Земљотрес: Сведоци смо честих земљотреса у свету. Поред рушења објеката
земљотреси су често праћени и пожарима. У свим оваквим случајевима до пожара
долази због кидања електричних инсталација (настајање кратких спојева на огољеним
местима), електричних грејних тела, гасних инсталација, итд.
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Сунчева топлота: Сунце је свакако највећи природни извор топлотне енергије.
Оно може да изазове пожар директно, а може да буде и индиректан учесник у пожару.
Сунчеви зраци могу изазвати пожар ако падају на конвексне стаклене површине. До
запалења долази ако се запаљиви материјал нађе на месту где се секу зраци који падају
на ову површину, то јест у жижи оваквих сочива. За време сушних годишњих периода,
сунце делује индиректно на пожар, јер ствара већу могућност да се поједини предмети
упале од стране било ког извора паљења које се при нормалним условима не би
упалили.

ДЕФИНИЦИЈЕ ОСНОВНИХ ПОЈМОВА

Горење је сложен физичко - хемијски процес, при коме се горива материја спаја са
кисеоником (долази до процеса оксидације) уз ослобађање знатне количине топлоте, а
неретко и до појаве пламена и дима.
Услови за настанак процеса горења су присуство гориве материје, извора паљења и
оксиданса.
Горива материја (дрво, папир, пластични материјали, органски остаци, разна органска
и неорганска једињења и смеше)
Извори паљења (загревање тела, варничење, отворени пламен, атмосферско
пражњење, статички електрицитет, самопаљење)
Оксиданс или оксидационо средство (кисеоник, органски пероксиди)
Код већине горивих материја процес сагоревања престаје када концентрација
кисеоника у ваздуху падне испод 15 %. Уколико се концентрација кисеоника смањује,
брзина реакције сагоревања опада и обрнуто.
Температура паљења представља најнижу температуру при којој се изнад површине
запаљиве течности образује довољна количине пара, која се у смеши са ваздухом може
запалити
Пожар је свако неконтролисано сагоревање услед кога долази, или може доћи, до
озледе људи или штете на материјалним добрима.
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Ради лакшег изучавања у пракси заступљена је следећа класификација пожара и то:
• Према месту настајања
•

Према природи постојаности материјала при сагоревању

•

Према фази развоја

•

Према брзини ослобађања топлоте

•

Према обиму и величини

Према месту настајања пожари се класификују на унутрашње и спољашње:
•

Спољашњи пожари (класа I)

1.

Пожари чије се димензије стално увећавају у току одигравања (klasa Ia)

2.

Пожари код којих димензије имају приближно констатну вредност по
завршетку фазе развоја (klasa Ib)

•

Унутрашњи пожари (klasa II)

1.

Отворени пожари (klasa IIa)

2.

Затворени пожари (klasa IIb)

Према природној постојаности материјала пожари се класификују:
• Класа А (чврсте запаљиве материје)
•

Класа В (течне запаљиве материје)

•

Класа С (гасовите запаљиве материје)

•

Класа D (метали)

Класификација пожара према фазама развоја пожара
• Почетна фаза
•

Разбуктала фаза

•

Фаза живог згаришта
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T - температура
t – време

Класификација пожара према брзини ослобађања топлоте
За одређивање брзине ослобађања топлоте током пожара користи се следећа формула:
Q ∝ ατP²
Q - брзина ослобађања топлоте
α - коефицијент ослобађања топлоте
τP – време трајања пожара
На основу времена трајања пожара исти су означени као:
• спори (600 s)
•

средњи (300 s)

•

брзи (150 s)

•

ултра брзи (75 s)

Класификација пожара према обиму и величини
• Мали пожари
•

Средњи пожари

•

Велики пожари

•

Блоковски пожари
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Топлотно пожарно оптерећење представља вредност укупне топлоте која се ослободи
при сагоревању горивог материјала присутног у просторији, односно на отвореном
простору. Пожарним оптерећењем су обухваћени и запаљиви конструктивни елементи
објеката.
Масено пожарно оптерећење дефинише се следећим параметрима:
• Укупном масом запаљивих материја у делу запремине или на целокупној
површини пода просторије
•

Средњом висином слоја материјала

•

Средњом густином запаљивог материјала који улази у састав масеног
пожарног оптерећења

•

Величином компонената

•

Садржајем испарљивих материја које улазе у слој масеног пожарног
оптерећења

•

Густином размештаја елемената масеног пожарног оптерећења на
површини појединих делова пода просторије

•

Густином размештаја масеног пожарног оптерећења на целокупној
површини пода просторије

Класификација материја у погледу запаљивости:
• Запаљиве материје
•

Тешко запаљиве материје

•

Незапаљиве материје

Класификација материја по степену запаљивости:
• Класа опасности I (веома лако запаљиве материје)
•

Класа опасности II (лако запаљиве и брзо сагориве материје)

•

Класа опасности III ( запаљиве материје)

•

Класа опасности IV (сагориве материје)

•

Класа опасности V (тешко сагориве материје)

•

Класа опасности VI ( незапаљиве материје)
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Експлозија је физичко - хемијска реакција оксидације, која ослобађа велику количину
енергије (топлоту са ударним таласом) у врло кратком временском интервалу.

Експлозивне материје су хемијска једињења или смеше састављене од гориве
материје и оксидационог средства, које могу брзом хемијском реакцијом да развију
гасове такве брзине, температуре и притиска да изазову оштећење околине.

Експлозивне материје - чврсте или течне, које услед хемијских реакција могу да
развију гасове такве брзине, температуре и притиска да изазову оштећење околине.
Експлозивна атмосфера је смеша запаљивих материја у облику гаса, паре, магле,
прашине и влакана са ваздухом, под атмосферским притиском, у којој се после
паљења, горење ланчано шири кроз целу несагорелу смешу.
Опасан погон представља објекат или групу објеката у којима се врши производња,
дорада, прерада, лаборација, делаборација, испитивање, уништавање и чување опасних
материја.
Сигурносна удаљеност представља минимални међусобни размак између суседних
објеката, који у случају експлозије или паљења максимално дозвољене количине
опасних материја у једном опасном објекту не омогућује пренос експлозије или пожара
на суседни објекат, а оштећења суседних објеката ограничава на предвиђени опсег.

Заштита од пожара је активност усмерена на ограничење опасности од избијања
пожара, ограничења ширења насталог пожара и смањења угрожености конструкција од
пожара, избором одговарајућих материјала и вредновањем резултата испитивања.
Горивост материјала је особина материјала да изложен стандардном порасту
температуре у стандардно предвиђеном простору, изазове појаве на основу којих се
врши њихова класификација (SRPS U.J1. 010), а горивост материјала се одређује (SRPS
U.J1. 040).
Брзина ширења пламена је пут фронта пламена преваљен у јединици времена под
стандардно одређеним условима, на стандардно одређеном апарату (SRPS U.J1. 010), a
за одређивање (SRPS U.J1. 010) и (SRPS U.J1. 060).
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Отпорност конструкције од пожара дефинисана је временом у коме конструкција не
изгуби ни једну од стандардно одређених намењених функција, док је подвргнута
стандардном развоју пожара (SRPS U.J1. 010)

Отпорност према пожару је способност неког дела грађевинске конструкције или
склопа да за одређено време испуни тражену стабилност, интегритет према пожару и
(или) топлотно изолациону или другу очекивану улогу при стандардном испитивању
отпорности према пожару. То је способност елемената да обезбеди истовремено
интегритет, стабилност и топлотну изолацију при стандардном испитивању отпорности
према пожару.

Пожарна угроженост објеката представља планирање особља и материјалних
средстава ради интервенције унутар зграде или индустријских објеката, да би се
супроставили сваком пожару. Планирање мера, система, опреме, зграда или других
објеката, да би се смањила опасност по људе и имовину, тако што ће се пожар открити,
угасити или локализовати.
Степен отпорности објекта (пожарног сектора) је дефинисан степен отпорности
грађевинских конструкција које чине објекат, ради међусобног упоређења владања
објекта у условима стандардног пожара (SRPS U.J1. 240).

Дефлаграција је процес разлагања експлозивне материје код које се енергија
активирања молекула предаје од слоја до слоја преношењем топлоте.

Детонација је процес разлагања експлозивне материје код кога се енергија активирања
молекула преноси од слоја до слоја путем ударног таласа, који се кроз експлозивну
материју креће брзином већом од брзине звука.
Подела експлозивних материја одређена је на основу предходних дефиниција, па је
тако и извршена њихова подела на дефлагранте и детонационе експлозиве.
Пример за дефлагрантни експлозив је црни барут, код кога је брзина експлозије око
400 m/s.
Другу групу чине експлозиви (нитроглицерин, нитрогликол и др.) чија је брзина
експлозије од 1300 до 1900 m/s.
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Детонациона брзина је брзина којом се детонациони талас простире кроз експлозивно
пуњење.

Топлота експлозије је количина топлоте која се ослободи при потпуном експлозивном
разлагању 1 кг или 1 мол експлозива, при сталној запремини. Топлота експлозије се
изражава у кЈ/мол или кЈ/кг.
Вредност топлоте експлозије одређује се коришћењем калориметра за експлозиве или
рачунским путем.

Притисак експлозије представља збир притисака гасова и притиска детонације.

Доња граница експлозивности (ДГЕ) је најмања концентрација запаљивог гаса, паре
или магле, код које постоје услови за експлозивно сагоревање.

Горња граница експлозивности (ГГЕ) је највећа концентрација запаљивог гаса, паре
или магле, код које постоје услови за експлозивно сагоревање.

Опасан простор (присуство опасне експлозивне атмосфере) је простор у коме је или се
може очекивати, појава експлозивне гасовите атмосфере у таквој количини, која
захтева посебне мере за израду, инсталирање или употребу електричних уређаја.

Зона 0 (у квалификацији опасних простора) је простор у коме је експлозивна
атмосфера трајно присутна, присутна током дужег временског периода или је
учесталост њене појаве велика.

Зона 1 (у квалификацији опасних простора) је простор у коме постоји вероватноћа да
ће се у условима нормалног рада појавити експлозивна гасовита атмосфера.

Зона 2 (у квалификацији опасних простора) је простор у коме није вероватно да ће се у
условима нормалног рада појавити експлозивна гасовита концентрација, а уколико се и
појави биће присутна само у кратком временском периоду.
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Ризик је вероватноћа да могу настати околности или нежељени догађаји који у случају
остваривања могу битно да наруше или угрозе људске животе, материјална добра или
екосистем.

Ризик у општем смислу обухвата неизвесност и резултат неизвесности. Мера ризика у
пракси може бити различита. Некада је она једнака вероватноћи незадовољавајућих
излаза, а некада се ризик мери могућим финансијским губитком. То су разлози за
развој анализе ризика као инжењерско –
економске дисциплине која настоји да развије и стандардизује приступе третирању
ризика.
Поузданост је вероватноћа да ће посматрани систем извршити функцију у одређеном
временском периоду и под специфичним условима без отказа. Насупрот томе,
непоузданост система је вероватноћа нежељеног догађаја.
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ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Од расположивих средстава за гашење пожара које поседује општина, постоје:
12 комада ручно-преносних апарата за почетно гашење пожара сувим прахом (пуњење
до 9 kg) типа „S“, 4 комада ручно-преносних апарата за почетно гашење пожара сувим
прахом (пуњење до 6 kg) типа „S“ као и 1 комад ручно-преносног апарата за почетно
гашење пожара сувим ледом (пуњење до 5 kg) типа „CO2“ који су правилно
распоређени по објекту и просторијама.
Такође постоје 15 унутрашњих хидраната, 14 ручних јављача са аутоматском
централом, 106 аутоматских детектора дима, 6 сирена и 32 паник светла.

Ручни преносни апарати за гашење пожара прахом
Технички услови

Апарати су цилиндричног облика. Домет млаза мора бити најмање 3 m, а количина и
притисак погонског гаса морају обезбедити равномерно избацивање праха. Остатак
праха у резервоару не сме бити већи од 10% од првобитне количине. Апарати раде на
температурама од – 20 дo + 45oC. Слободан ход уређаја за активирање апарата (дугме,
ручица, полуга ...) мора бити 3 ± 1 mm, а ручни точак на вентилу боце погонског гаса
има слободан ход под углом од 30о. Смер отварања ручног точка је супротан од смера
кретања казаљке на сату. Апарати се користе увек у усправном положају.
Апарати пуњења изнад 3 kg (S-6, S-9) морају имати млазницу (са механизмом за
пуштање и прекидање млаза праха) спојену са резервоаром, савитљивим цревом
дужине 800 mm, а млазница и црево морају бити од материјала који не проводи
електричну струју.
Апарати типа S се испоручују пуни (прах и погонски гас под притиском). Апарати су
напуњени прахом до 3/4. Код мањих апарата, као погонски гас се користи
угљендиоксид, а за веће апарате азот. Дозвољено одступање пуњења апарата са прахом
износи:
± do 3% ;

•

за апарате дo 3 kg:

•

за апарате изнад 3 kg: ± 0,2 kg .
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Дозвољено одступање количине гаса под притиском у челичној боци је ± 2%, а
дозвољено одступање притиска гаса у резервоару који је под сталним притиском
износи ± 10% од назначеног радног притиска при температури од 20оС.

Технички подаци за ручне преносне апарате за гашење пожара прахом:

Садржај
гаса
[g]

Бруто
маса
[kg]

Време
дејства
[s]

Домет
млаза
[m]

Радни
притисак
[bar]

Пробни
притисак
[bar]

Вентил
сигурности
[bar]

0,5

10

4-5

3–4

10–12

20-25

16

S-1

1

20

7-8

4-5

12

20-25

16

S-2

2

36-40

1,6
2,53,2
4,25,3

8-12

4-5

12

20-25

16

S-3

3

50-60

5,5-7

12-17

4-5

12-15

20-25

16

S-6

6

120-130

11-12

12-15

4-6

12-14

22-25

16-19

S-9

9

160-200

15,7

20-22

4-6

12-14

22-25

16-19

Апарат

S-0,5

Садржај
праха
[kg]

Табела 1.
* Постоје разне изведбе (верзије) апарата типа S, али сви они раде у принципу на исти
начин.

Апарати са прахом S-1, S-2, S-3:
Ови апарати су намењени за гашење пожара на моторним возилима (аутомобилима,
камионима, аутобусима, бродским моторима и слично). Тело апарата се ради од
челичног лима дебљине 105 мм. Глава апарата, узгонска цев и ручица главе се раде од
алуминијума, а навртка за боцу са погонским гасом, ударна игла и носач боце од
челика. Опруга вентила је од челичне жице дебљине 1 мм, а заптивачи од гуме.
Користи се суви прах на бази NaHCO3 са додатком хемијских једињења.
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На слици 1 дат је попречни пресек апарата S-2:

Slika 1.

1-полуга за активирање, 2-осигурач, 3-усник (млазница), 4-гумени заптивач, 5-опруга,
6-гумени заптивач, 7-ударна игла, 8-заптивна плочица, 9-заптивна матица, 10-суд
апарата, 11-боца са CO2, 12-узгонска цев, 13-суви прах

Активирање апарата

Приђе се пожару (ватри), извуче се осигурач и притисне полуга за активирање. (Услед
притиска на полугу, ударна игла пробија заптивну (бакарну) плочицу на челичној боци
са угљендиоксидом.) Полугу пустити и сачекати 3 - 4 секунде да се постигне радни
притисак у апарату. Потом поново притиснути полугу, која сада отвара вентил за
излазак праха – млаз (облак) праха усмерити директно на пожар.

Контрола апарата

Сваких 6 месеци се врши визуелна контрола апарата, при чему се контролише:
•

стање – квалитет праха, односно да ли дошло до згрудвавања праха,

•

механичка оштећеност апарата и запрљаност делова,

•

положај осигурача, пломби и слично.
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При поновном пуњењу апарата проверити да ли су проточни канали зачепљени.

Садржај боце са погонским гасом, се контролише свака 3 месеца, мерењем њене
тежине. Резервоар апарата се испитује на хладни водени притисак од 25 bar, најмање
једном у две године. О пуњењима, пробама и другим променама на апарату, водити
евиденцију – технички картон.

Апарати са прахом S-6, S-9

Користе се за гашење пожара течних материја (бензина, уља, бензола, алкохола, етера,
боја, лакова, масти и сл.), гасовитих материја (метан, пропан, ацетилен и сл.) и за
пожаре чврстих материја, као и за пожаре на лектричним уређајима и инсталацијама.
Врсте апарата:
1.

Апарат са боцом погонског гаса у апарату (у резервоару),

2.

Апарат са боцом погонског гаса споља,

3.

Апарат под сталним притиском.

44

„ Општина Сремски Карловци

Правила заштите од пожара

Слика 2

На слици 2 приказан је пресек апарата за гашење са прахом S-6
1-полуга за активирање, 2-осигурач, 3-ударна игла, 4-гумени заптивач, 5-опруга, 6гумени заптивач, 7-заптивна плоча, 8-заптивна матица, 9-боца са СО2, 10-узгонска цев,
11-млазница са цревом, 12-резервоар, 13-суви прах.
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На слици 3 дат је пресек апарата под сталним притиском за гашење пожара прахом S-6:

Slika 3.
1-млазница, 2-гумено црево, 3-вентил за пуњење гасом, 4-осигурач са пломбом, 5-ручица за
активирање, 6-ручица за ношење, 7-глава апарата, 8-манометар, 9-погонски гас, 10-узгонска
цев, 11-прах
Сви напред наведени апарати раде по истом принципу и исто им је одржавање.

Руковање апаратом:

Апарат донети до места пожара извући осигурач (4) и усмерити млазницу (1) у доњу трећину
висине пламена, потом притиснути ручицу за активирање (5) и гасити пожар.

„Службени лист Општине Сремски Карловци“,
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Ручни преносни апарати за гашење пожара угљен-диоксидом
Технички услови
Према SRPS-u, ови апарати се израђују у 3 величине са ознаком CO2 (2, 3, 5 kg). Домет млаза
мора бити минимално 2 m. Вентил апарата мора да омогући прекид млаза и апарати морају
имати млазницу, а апарат од 5 kg и црево дужине 0,8 m.
Ови апарати раде на температурама од – 20 до + 35 oC (зимско пуњење) и од - 20 дo + 45 oC
(летње пуњење).

Технички опис

Апарати са угљендиоксидом се израђују у више изведби: са ручицом за активирање, са точком
вентила и слично. Сваки апарат има успонску цев, али конструкција вентила високог притиска
може бити различита и зависи од произвођача апарата.
Апарати са полугом (ручицом) за активирање имају опругу која се савлађује ручном силом, при
чему се затварач вентила помера надоле, отварајући пут угљендиоксиду.
Апарати који имају точак (вентила) за активирање, код њих се окретањем точка подиже
затварач и ослобађа се отвор за излаз угљендиоксида. Окретање точка при отварању има
супротан смер од смера казаљке на сату.
У оба случаја је могуће вршити прекид млаза, али је код изведбе са ручицом лакше извршити
прекид млаза. Апарати се користе у усправном положају, а ручица омогућава лакше ношење.
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На слици 4. дат је приказ апарата CO2 – 3, а на слици 5 приказ апарата CO2 – 5:

Слика 4.
1-вентил-комплет, 2-млазница, комплет, 3-ручка за ношење, 4-успонска цев

Слика 5.
1-вентил високог притиска, 2-млазница са цревом,3-ручка за ношење,5-успонска цев, 5резервоар, 6-угљен-диоксид

У цреву, а још више у млазници се врши експанзија (прелазак) течног угљендиоксида у гас,
услед чега настаје хлађење млазнице, тако да се ручица млазнице ради од материјала који је
добар топлотни изолатор.
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У табели 2 дати су технички подаци за апарате са углљен - диоксидом:

Апарат

Количина
пуњења
[kg]

CO2-3

3

CO2-4

4

CO2-5

5

Tемпературно
подручје
[oC]

- 20 ÷ + 40

Бруто
маса
[kg]

Време
дејства
[s]

Домет
млаза
[m]

12,25

15

2-3

19

30

2

20

20

2-3

Радни
притисак
[bar]

Пробни
притисак
[bar]

Вентил
сигурности
[bar]

56

190

175

Tабела 2.
Руковање и одржавање

Активирање апарата се врши извлачењем осигурача и притискањем ручице или отварањем
точка вентила. Прекид млаза се врши отпуштањем ручице или затварањем точка вентила.
Приликом гашења, млазница се усмери на пожар, а уколико има ветра пожар се гаси у правцу
ветра са стране одакле долази ветар. Апарат се не сме држати на сунцу и поред извора топлоте
с обзиром да притисак расте (са порастом температуре). Контрола апарата се врши повремено
(визуелно) у погледу спољашњег изгледа и могуће механичке оштећености, положај осигурача,
пломба идруго. Најважнија је контрола количине пуњења која се врши свака 3 месеца, мерењем
масе. Сваке друге године се врши испитивање резервоара хладним воденим притиском. О
пуњењима, пробама и другим променама на апарату, водити евиденцију (технички картон).
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА ОПРЕМИ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
•

Прилази хидрантима морају увек бити слободни. Хидранти морају бити приступачни у
свако доба без обзира на временске прилике како би се могли нормално и без тешкоћа
употребити.

•

Хидранте и хидрантску опрему редовно контролисати, држати у чистом и уредном стању
и о томе водити потребну књигу евиденције, која се на захтев органа надлежне инспекције
мора ставити на увид.

•

Обучити све запослене раднике за руковање и употребу хидраната, хидрантске опреме и
апарата за почетно гашење пожара.

•

Вршити редован сервис апарата за почетно гашење пожара.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, спровођење и контролу мера и
радњи заштите од пожара, за спречавање и избијање пожара, откривање и гашење пожара,
спасавање људи и имовине, заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара,
као и пружање помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром.

ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
У овом делу су наведене опште превентивне мере које треба предузети да би се унапредио
систем заштите од пожара. У наредним деловима овог поглавља мере ће бити груписане по
областима. У циљу спровођења заштите од пожара на нивоу објекта потребно је стално
спроводити низ мера на основу Закона, важећих прописа и стандарда као и из практичног
искуства, од којих се издвајају следећа:
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•

Исправности електроинсталација и громобранских инсталација.

•

Путеви за евакуацију морају увек бити незакрчени и јасно обележени.

•

Опремљености, исправности и правилног распореда апарата за почетно гашење
пожара као и свих осталих инсталација које служе за откривање и гашење пожара.

•

Исправност и функционалност хидрантске мреже и уређаја за снабдевање водом
хидрантске мреже.

•

Периодична теоријска и практична обука радника из противпожарне заштите
запослених је такође један од основних предуслова за елиминисање опасности од
настанка пожара.

•

Редовно водити књиге евиденције о прегледима, уоченим недостацима и
предузетим мерама на санацији.

•

Радне просторије одржавати у беспрекорно чистом стању.

•

По завршетку радног времена сваки радник је обавезан да прегледа своје радно
место. Административни радници морају сложити своја акта, књиге и други
прибор за рад и да их закључају у ормане или радне столове.

•

Забранити употребу решоа и других сличних потрошача у радним просторијама.

•

Дежурно лице после рада обавезно мора прегледати све радне просторије,
евидентира уочене недостатке и да о томе поднесе извештај надлежном
руководиоцу.

•

Сваком слушаоцу предавања и учеснику вежбе дати пригодну потврду или уписати
у књижицу да је завршио обуку за текућу годину.
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У НЕПОСРЕДНОЈ
ОКОЛИНИ ОБЈЕКТА
•

Простор око спољних хидраната мора бити увек слободан и незакрчен.

•

Забранити паркирање возила ван изграђеног и обележеног паркинга.

•

Омогућити несметан прилаз ватрогасним возилима у случају потребе.

•

У сарадњи са општинским службама, на прилазним путевима спровести
благовремено чишћење снега и снежних наноса.

•

Зелене површине у оквиру комплекса редовно одржавати и заливати да би се
спречило сушење.

ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ

Евакуација је опасним догађајем условљено, организовано по правилу самостално кретање
угрожених лица према сигурном месту, коришћењем планираних евакуационих путева и
излаза. То је удаљавање особа у случају опасности од угроженог места до безбедног места,
односно удаљавање на безбедну раздаљину. Евакуација и спасавање лица која сама не могу
напустити места где их је догађај затекао, изводи се организовано и помоћу одговарајуће
опреме и средстава. Место сакупљања евакуисаних лица је на отвореном простору, на
безбедној удаљености од пожара.

У случају избијања пожара у просторијама и објекту на локацији општине, врши се евакуација
људи на сигуран и безбедан начин. По пријему информације о избијању пожара запослени и
затечени људи ( странке ), у објекту, моментално треба да крену према најближем излазу који
води ка слободном простору. Лица која су лошијег здравственог стања или пак која су
повређена, треба евакуисати из угроженог простора и тек након напуштања угроженог
простора пружати им прву помоћ.

Врата на излазима из објекта намењена за напуштање објекта у случају пожара треба да се
отварају у правцу напуштања објекта. Сваки излаз из објекта у случају пожара означава се
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уочљивим знаковима ако излаз или пут до излаза нису видљиви непосредно из просторије.
При означавању излаза из објекта не смеју се користити јако осетљиви знакови намењени
другој сврси, нити се у линији погледа према знаку сме излагати роба или други предмет који
може да одвуче пажњу од излаза. Свака врата или пролаз који не служе за излаз у случају
пожара, нити су приступни пут излазу, а смештени су тако да би се забуном могли сматрати
излазом, морају бити видљиво означени знаком или натписом који указује на стварну намену
врата или пролаза.

У општини се може формирати више коридора евакуације. Коридор који је узет у прорачун
није дужи од 100 м и најудаљенија је тачка у општини где борави људство. Коридори
евакуације почињу од полазног места где се лице нашло у време избијања пожара у објекту, а
завршавају се на безбедном месту ван објекта (место најмање 1/2 висина објекта на којем се
налази излаз).

Коридори у објекту су проходни, без неких препрека, а ентеријер у њима је горив.
Да би сва лица из објекта била безбедно евакуисана морају се по изласку из објекта удаљити на
одређену дистанцу од објекта, односно на безбедно место, које је у овом случају најмање 10 м
од објекта.

Усвојене величине за анализу времена евакуације:
v= 90 m/min за неометано кретање човека на равном поду
v= 60 m/min за неометано кретање човека низ степенице
 v= 35 m/min за кретање човека између намештаја
 v= 25 m/min за хоризонтално кретање нормално збијеног људског тока, мањи број људи
 v= 20 m/min за хоризонтално кретање нормално збијеног људског тока, вељи број људи
 v= 16 m/min за кретање низ степенице норм. збијеног људског тока, мањи број људи
 v= 10 m/min за кретање низ степенице норм. збијеног људског тока, већи број људи
Специфична пропусна моћ је број особа (људи) који прође кроз излаз ширине 1 метар у
јединици времена од 1 минут.



У просторијама општине се очекује несметана евакуација људи са минималним збијањем на
критичним местима као што су ходници, степеништа, врата.
Излазна врата из објекта су једнокрилна, минималне ширине 0,90 m и висине 1,90 m.
У прорачуну времена евакуације у општини анализираће се евакуациони пут од врата
канцеларија министарства одбране до излазних врата са поткровља, преко степеништа и
ходника до излаза из општине до безбедног места.
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(1) време припреме за евакуацију је време од тренутка када особа, која ће се евакуисати,
сазна да је настао пожар који би могао да угрози живот, па до тренутка напуштања просторије.
За потребе прорачуна усваја се:
tpe = 3 min = 180 sek.
(2) I етапа од РМ до РI (од врата министарства одбране кроз ходник до излазних врата
са поткровља)
teI = l / v = 62/ 90 = 0,68 min. = 41,33 sek.
(3) II етапа од PI дo EI (од врата поткровља, низ степенице и ходнике до излазних врата
из општине код портирнице)
teII = l / v = 21 / 60 = 0,35 min. = 21 sek.
(4) III етапа од EI дo KI (од излазних врата код портирнице до главне капије)
teIII = l / v = 11 / 90 = 0,12 min. = 7,33 sek.
(5) IV етапа од Kiд do BM (од главне капије – до безбедног места)
teIV = l / v = 10/ 90 = 0,11 min = 6,66 sek.
Укупно време потребно за евакуацију износи cca:
te = tpe + teI + teII + teIII + teIV = 180 + 41,33 + 21 + 7,33 + 6,66 = 256,32 sek. = 4,27 min.
Максимално време које је потребно да се евакуише људство које се затекло испред врата
министарсва одбране у општини при нормалним условима износи око 4,27 минута.
Сходно препорукама из JUS TP 21, сматра се да је прорачунато време за евакуацију људи из
објекта задовољавајуће.
У осталим коридорима се не очекује дуже време евакуације од прорачунатог времена, те
се за остале случајеве време није доказивало.
Графички приказ Плана евакуације садржи скицу делова објекта са обележеним путем
евакуације, положајем ватрогасних апарата и хидраната. Исти се поставља на видном месту (на
сваком нивоу), а на степеништу и излазним вратима из објекта се поставља натпис "ИЗЛАЗ".
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УПУСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
У случају пожара запослено лице треба да процени да ли само може да угаси пожар
расположивим средствима и да одмах алармира остале запослене и на тај начин их обавести о
пожару.

Неразвијене, односно почетне пожаре треба покушати угасити употребом ручних преносивих
апарата за гашење пожара, хидрантом, као и другим приручним средствима.
Водом се не гасе пожари на електричним уређајима и инсталацијама под напоном.

Ако се пожар не може успешно угасити расположивим средствима, позивају се ватрогасци на
број

193.

На питања ватрогасне јединице треба смирено, без панике одговарати, саопштити

шта и где гори, у којем обиму и да ли има угрожених лица и слично. О пожару треба
обавестити и остала лица у објекту. Упоредо са овим радњама треба без панике организовати
људство и евакуисати их из објекта. Након дојаве о пожару, обавезно сачекати ватрогасце,
ослободити им пролаз и саопштити им остале детаље догађаја и распоред просторија.

ВАЖНИ БРОЈЕВИ:

- ПОЛИЦИЈА...................................192
- ВАТРОГАСЦИ...........................193
- ХИТНА ПОМОЋ.........................194
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ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
Планирање и контролу спровођења мера заштите од пожара врши задужено лице за заштиту од
пожара. Спровођење мера заштите од пожара врше и сви запослени у општини, свако у свом
делокругу рада. Задужено лице за заштиту од пожара је дужно је да организује и обавести све
запослене о обавези и термину (времену) извођења организоване основне обуке заштите од
пожара и слично. Запослени у правном лицу су дужни да присуствују овој обуци, да се упознају
са овим Правилима о заштити од пожара, Упутством за поступање у случају пожара, Планом
евакуације и другим актима.
Запослени радници се обучавају одржавањем предавања из области заштите од пожара, према
програму основне обуке и провери знања (тестирањем) из области заштите од пожара.
Практични део обуке врши се импровизацијом тактике гашења пожара уз употребу постојећих
средстава и опреме за гашење почетних пожара (активирање апарата за гашење пожара,
демонстрирање употребе ватрогасних хидраната и сл.).

Правила заштите од пожара ступају на снагу даном доношења и примењују се одмах.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 16-1/2013-VII
Дана: 02. децембра 2013.
Сремски Карловци

НАЧЕЛНИК
Владимир Вишњић
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САНАЦИОНИ

ПЛАН

Сремски Карловци, Новембар 2013.
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Према члану 16. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009)
“ Општина Сремски Карловци”, ул. Трг Бранка Радичевића бр. 1, доноси:

САНАЦИОНИ

ПЛАН

Основни циљ доношења Санационог плана је планирање и унапред сагледавање ситуација које
могу да настану када и поред свих мера заштите, до пожара ипак дође.

По Закону о заштити од пожара, сва привредна друштва и друга правна лица морају да донесу
своје Санационе планове, без обзира у којој категорији опасности од пожара су класификовани
у складу са Законом, које ће употребити и по којима ће се понашати када буду отклањали
последице пожара који им се десио. Закон инсистира на томе да се Санациони план унапред
донесе, ради припремљености за случај пожара и организационог деловања на санацији
његових последица.

Санациони план садржи основне елементе:

1. тренутно стање заштите од пожара
2. мере које ће се предузети ради отклањања последица пожара
3. процена утицаја пожара на живот и здравље људи
4. процена утицаја пожара на животну средину
5. носиоци који су главни у извршавању санационог плана
6. начин како ће се санациони план извршавати
7. динамика употребе и потребна средства за реализацију санационог плана.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Санационим планом за отклањање последица пожара “ Општина Сремски Карловци”, ул. Трг
Бранка Радичевића бр. 1, из Сремских Карловаца, утврђује активности и мере које ће предузети
у случају избијања пожара у својим просторијама и објекту, а са циљем санирања и отклањања
последица проузрокованих пожаром.
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Основни циљеви Санационог плана су:
− унапред предвидети могуће опасности од избијања пожара, сагласно врсти делатности и
технолошких поступака које правно лице примењује;
− унапред планирати поступке надлежних служби и осталих запослених у случају
избијања пожара;
− остале мере које се могу предузети у току и после пожара (спашавање људи, материјала,
машина и остале опреме);
− начин санирања последица избијања пожара и мере које се морају предузимати за
поновно успостављање нормалне наставе и пословања.

ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Делатност: Државна управа и социјално осигурање, делатност државних органа.

Општина Сремски Карловци се налази на раскршћу улица: Карловачких ђака, Митрополита
Стратимировића и улице Трга Бранка Радичевића.
Површина објекта Општине Сремски Карловци је: 3600m2

Општина Сремски Карловци се састоји од 1 објекта са пратећим просторијама који ће
бити детаљније описани:

4. Приземље ( 5 канцеларија, 2 архиве, 2 санитарна чвора, портирница, остава,
просторије ЈКП » Белило« са портирницом, 3 канцеларије и дворишни простор; а у
дворишту се налазе просторије: преводилачки центар (4 просторије, чајна кухиња и 3
санитарна чвора), стрељачки клуб, котларница и остава ЈКП » Белило« )

5. Први Спрат ( 11 канцеларија, свечана сала – просторије ЈКП »Белило«, 8
канцеларија, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )

6. Поткровље ( 37 канцеларија, сервер соба, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )
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ГРАЂЕВИНСКИ ОПИС ОБЈЕКТА И ПРОСТОРИЈА
1. Приземље ( 5 канцеларије, 2 архиве, 2 санитарна чвора, портирница, остава,
просторије јкп » Белило« са портирницом, 3 канцеларије и дворишни простор; а у
дворишту се налазе просторије: преводилачки центар (4 просторије, чајна кухиња и 3
санитарна чвора), стрељачки клуб, котларница и остава ЈКП » Белило«.

Фасада и зидови -фасадни зидови су урађени од опеке ( пуна цигла) – стари формат
омалтерисани и окречени са обе стране а преградни зидови између неких канцеларија су од
гипсаних плоча. Зидови у санитарним чворовима, кухињи и у чајним кухињама су прелепљени
са керамичким плочицама у висини до 2,00 m, тако да задовољавају термичку потребу и
физичку заштиту као и естетске вредности просторија. Кроз зидове објекта је спроведена сва
неопходна електрична инасталација.

Ходници на приземљу са канцеларијама
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Просторије преводилачког центра

Санитарни чворови и чајна кухиња у преводилачком центру
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Простор котларнице и остава ЈКП“ Белило“

Дворишни простор

Просторије кухиње дворишног простора

Санитарни чворови у дроришном простору
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Ходници и канцеларије ЈКП „Белило“

- Кровна конструкција, покривање и лимарија- кровна конструкција и плафони су урађени
од опеке-стари формат ( пуна цигла ), омалтерисани и окречени. Олуци и олучне вертикале као
и сва потребна опшивања лимом, на крову и осталим елементима фасаде су урађена од
поцинкованог лима 0,55mm дебљине.
- Браварија- главни улаз у општину поседује двоје двокрилних врата од дрвене масене грађе
која се отварају мимо правца евакуације габарита H = 3,00 m и L = 2,80 m. До котларнице и
оставе ЈКП Белило као и преводилачког центра долази се кроз двокрилна дрвена врата са
изостаклом габарита H = 2,20 m и L = 2,00 m која се отварају мимо правца евакуације. Кроз
иста таква врата се долази до дворишног простора. Просторија котларнице поседује два улазоизлаза од алуминијумске изведбе која се отварају мимо правца евакуације. Једна врата су
двокрилна габарита H = 3,00 m и L = 2,00 m, a друга једнокрилна габарита H = 3,00 m и L = 1,00
m. Врата на остави ЈКП“Белило“ су двокрилна алуминијумске изведбе габарита H = 2,50 m и L
= 3,00 m и отварају се мимо правца евакуације. У просторијама на приземљу се налази
двадесеттроје врата од дрвене изведбе габарита H = 1,90 m и L = 0,90 m која се отварају мимо
правца евакуације, једна челичне изведбе истих габарита на подстаници, једна клик-клак врата
H = 1,90 m и L = 1,10 m која воде у кухињски простор дворишног простора и двоје клизних
врата габарита H = 1,90 m и L = 1,10 m у преводилачком центру. Осам двокрилних дрвених
врата са изостаклом габарита H = 2,20 m и L = 2,00 m која се отварају мимо правца евакуације.
Двоје таквих врата воде у двориште и служе као принудни излаз, док иста таква врата воде из
приземља на ходник који води на улицу.
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Главни улази у општину

Улаз у општину

Излазна врата из општине

Улаз у ЈКП „ Белило“

Улаз у преводилачки центар
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Врата подстанице

Излазна врата у ЈКП “ Белило“

Врата дворишног простора

Клик-клак врата

- Подови- подови у приземљу општине су урађени од армираног бетона, прелепљени
керамичким плочицама, степенице су урађене од гранитне керамике и покривене су са
итисоном док су подови у већини канцеларија такође урађене од армираног бетона и на њих
постављен ламинат. Под у свечаној сали је прекривен са паркетом.

- 66 -

„Службени лист Општине Сремски Карловци“,

Улаз у општину

18/2013

Излаз из општине

Улаз у ЈКП«Белило«

4. Први спрат (11 канцеларија, свечана сала – просторије ЈКП »Белило«, 8 канцеларија,
чајна кухиња и 4 санитарна чвора)

-Фасада и зидови -фасадни зидови су урађени од опеке ( пуна цигла) – стари формат
омалтерисани и окречени са обе стране а преградни зидови између неких канцеларија су
од гипсаних плоча. Зидови у санитарним чворовима и у чајној кухињи су прелепљени са
керамичким плочицама у висини до 2,00 m, тако да задовољавају термичку потребу и
физичку заштиту као и естетске вредности просторија. Кроз зидове објекта је
спроведена сва неопходна електрична инасталација.
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Ходници са канцеларијама ЈКП«Белило« I спрат

Свечана сала

Ходници и канцеларије у општини I спрат
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Ходници и канцеларије у општини I спрат

- Кровна конструкција, покривање и лимарија- кровна конструкција и плафони су урађени
од опеке-стари формат ( пуна цигла ), омалтерисани и окречени. У свечаној сали је плафон
урађен од гипсаних плоча ( спуштени плафон ). Олуци и олучне вертикале као и сва потребна
опшивања лимом, на крову и осталим елементима фасаде су урађена од поцинкованог лима
0,55mm дебљине.

Плафон у свечаној сали
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- Браварија- Просторије општине и просторије ЈКП“ Белило“ на I спрату поседују шест
двокрилних врата од дрвене грађе са изостаклом која се отварају мимо правца евакуације
габарита H = 2,40 m и L = 1,80 m. Једна двокрилна врата дрвене грађе која воде у свечану салу
истог габарита, једна једнокрилна врата челичне изведбе која се отварају мимо правца
евакуације и служе као принудни излаз која воде на улицу габарита H = 1,90 m и L = 0,90 m и
двадесетдевет једнокрилних дрвених врата која се отварају мимо правца евакуације габарита H
= 1,90 m и L = 0,90 m.

Улаз и излаз у свечану салу на I спрату

Излаз из ЈКП“ Белило“ и улаз у општину

Принудни излаз на I спрату

Врата на санитарним чворовима

- Подови- подови на I спрату општине су урађени од армираног бетона, прелепљени
керамичким плочицама, степенице су урађене од гранитне керамике и покривене су са
итисоном док су подови у већини канцеларија такође урађене од армираног бетона и на њих
постављен ламинат. Под у свечаној сали је прекривен са паркетом.
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Степенице које воде са приземља на I спрат ЈКП“ Белило“

Степенице које воде са приземља на I спрат општине
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5. Поткровље ( 37 канцеларија, сервер соба, чајна кухиња и 4 санитарна чвора )

-Фасада и зидови -фасадни зидови су урађени од гипсаних плоча као и предградни
омалтерисани и окречени са обе стране. Зидови у санитарним чворовима и у чајној
кухињи су прелепљени са керамичким плочицама у висини до 2,00 m, тако да
задовољавају термичку потребу и физичку заштиту као и естетске вредности просторија.
Кроз зидове објекта је спроведена сва неопходна електрична инасталација.

Ходници и канцеларије у поткровљу

Ходници и канцеларије у поткровљу
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- Кровна конструкција, покривање и лимарија- кровна конструкција и плафони су урађени
од сендвича који садржи: дашчану оплату, стаклену вуну као звучни и топлотни изолатор и на
крају постављена гипсана плоча. Омалтерисани и окречени. Олуци и олучне вертикале као и
сва потребна опшивања лимом, на крову и осталим елементима фасаде су урађена од
поцинкованог лима 0,55mm дебљине.

- Браварија- Просторије општине у поткровљу поседују једна двокрилних врата од дрвене
грађе са изостаклом која се отварају мимо правца евакуације габарита H = 2,00 m и L = 1,80 m,
која воде у поткровље општине. Двоје двокрилних врата дрвене грађе са изостаклом габарита H
= 1,80 m и L = 1,50 m која се отварају мимо правца евакуације и воде у ходник са канцеларијама
према кухињи и друга у ходник и канцеларијама урбанизма. Поткровље општине поседује и
четрдесеттри једнокрилних дрвених врата која се отварају мимо правца евакуације габарита H
= 1,90 m и L = 0,90 m која се налазе на свакој канцеларији, кухињи и санитарном чвору.

Врата урбанизма

Врата канцеларија и сервер собе

Врата која воде до кухиње

- Подови- подови у поткровљу општине су урађени од армираног бетона, прелепљени
керамичким плочицама, степенице су урађене од гранитне керамике и покривене су са
итисоном док су подови у већини канцеларија такође урађене од армираног бетона и на њих
постављен ламинат.
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Степенице и врата која воде у поткровље општине
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ОПШТИНЕ
Општина Сремски Карловци се налази на раскршћу улица: Карловачких ђака,
Митрополита Стратимировића и улице Трга Бранка Радичевића на благо узвишеном терену.
Остали део површине око објекта је бетонирани простор и уређена зелена површина.
Дуж општине се надовезују стамбени објекти ( куће и пословни простори ) тако да
постоји могућност ширења пожара са објекта на објекат.
Непосредно испред главне капије се налазе паркинг места за путничка возила.
Постоје два улазо-излаза један поред другог. Улази у општину налазе се на југо-источној
страни.
Од главног пута сами улази су удаљени 2 метара и улази се кроз масивно дрвену капију
висине 3,00 m и ширине 2,80 m. Габарити друге капије која води до дворишта у коме се налазе
просторије; преводилачког центра, стрељачког клуба, котларнице и оставе ЈКП«Белило« су
висине 2,50 m и ширине 2,80 m. Истим улазом се такође улази у општину. Врата се отварају
мимо правца евакуације.
До објекта постоји приступни пут са савременом подлогом тако да се може прићи
ватрогасним возилом. Објекат није довољно удаљен један од другога тако да се евентуални
пожар може ширити на суседне објекте. У овом случају пожар се може најпре ширити преко
кровова и инсталације објекта уз присуство ветра који га може пренети на суседне објекте. У
општини је запослено 48 лица у једној смени, осим портирске службе која је активна 24 сата.
Прилазни путеви локацији од најближе ватрогасне јединице Нови Сад су асфалтиране
саобраћајнице, одговарајуће ширине и носивости за саобраћај ватрогасних возила. Удаљеност
ватрогасне јединице до локације је на око 10 km.
На правцу прилаза локацији нема природних препрека за ватрогасна возила, а улази до
објекта су директно са улице.
Општина се налази на уличном фронту улица Карловачких ђака, Митрополита
Стратимировића и улице Трга Бранка Радичевића на благо узвишеном терену.
Објекат се загрева помоћу електричне струје ( Електродистрибуција Нови Сад ).
Вентилација и осветљење просторија је природно и вештачко. Општина поседује
унутрашњу хидрантску мрежу и снабдевено је ватрогасним апаратима. Громобранска
инсталација је изведена (тракаста изведба).
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Осим ових, објекат имају водоводну, канализациону, електричну и телефонску
инсталацију.
На објекту је изведен систем за одвођење атмосферске воде ( олуци ).
Снабдевање водом објекта на локацији је из градске водоводне мреже.
Објекат на локацији има инсталацију за дојаву пожара те је откривање пожара искључиво
преко аутоматске централ која се налази у портирници и визуелно од стране запослених
радника и људства који се нађу на лицу места.
Снабдевање објекта електричном енергијом врши се из градске дистрибутивне мреже
Нови Сад. Разводни ормани су зидни.
На разводним орманима су уграђени главни прекидачи, помоћу кога се ормани могу
искључити.
Из главног разводног ормана електричне инсталације су разведене преко разводне табле у
којима су уграђени аутоматски осигурачи.
Од опреме за гашење пожара објекат и просторије поседује апарате за почетно гашење пожара
типа "S и CO2“ и хидрантску мрежу са 15 хидраната што задовољавају потребе овог објекта.
Број и распоред ручних преносних апарата за гашење почетних пожара приказан је на
графичким цртежима који су пратећи део ових Правила заштите од пожара. Апарати су
постављени на видном и приступачном месту, обезбеђени од неовлашћеног премештања и
коришћења.

На овој локацији су присутне материје које при загревању дају запаљиве и отровне продукте:
папир, дрво, пластика, текстил и итд.

Радно време општине је у једној смени:
Прва смена од 07.00 до 15.00h
Објекат поседују видео надзор.
Има организовану портирску службу 24 часа. ( коју чине 5 лица )

НАПОМЕНА:

што се тиче противпожарне заштите објекат и просторије поседују
довољан број противпожарних справа и уређаја који се редовно
одржавају и сервисирају.
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Професионална ватрогасна јединица прима дојаве о пожару на телефонски број 193.
Дојаву о пожару радници на локацијама остварују преко фиксног и мобилног телефона.
Начелник је дужан да обезбеди спровођење мера заштите од пожара и одговоран је за
стање заштите од пожара у истој. У општини планирање и контролу спровођења мера заштите
од пожара врши задужено лице за заштиту од пожара. Исти је задужен да прегледа стање
заштите од пожара, да контролише предузимање прописаних мера заштите од пожара и даје
предлоге мера за отклањање неправилности и недостатака. Такође је задужен за обучавање
запослених радника, за спровођење мера заштите од пожара, за преглед постојеће ватрогасне
опреме и средстава, распоред ватрогасних апарата и приручних средстава и опреме за гашење
пожара.

Запослени и друга лица која се налазе на локацији, дужни су да спроводе мере заштите
од пожара и да се придржавају тих мера, као и да у случају пожара поступају по Упутству о
поступању у случају пожара и по наређењима руководиоца акције гашења пожара.
Задужено лице за заштиту од пожара је дужно да организује и обавести све запослене о обавези
и термину (времену) извођења организоване основне обуке за заштиту од пожара и слично.
Запослени су дужни да присуствују овој обуци, да се упознају са овим Правилима о заштити од
пожара, Упутством за поступање у случају пожара, Планом евакуације и другим актима у
правном лицу.

Графички приказ Плана евакуације са упутством за поступање у случају пожара се
истиче на видном месту у Објекту, у просторијама у којима бораве и раде запослени.
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Имајући у виду карактеристике технолошког процеса и објекта
у којима се одвија, у општини су предузете следеће мере заштите од
пожара:
•

обука радника из области заштите од пожара, према Закону о заштити од пожара, врши
се сваке треће године на основу усвојеног Програма обуке радника из области заштите
од пожара, по групама послова и задатака које радници обављају.

•

приликом запошљавања, сваки нови радник се упознаје са правима и обавезама из
области заштите од пожара као и са опасностима и мерама заштите на радном месту.

•

запослени радници се упознају са физичко - хемијским особинама материја које се
користе и налазе на локацији.

•

радници се радно усмеравају на стално праћење и контролу стања заштите од пожара у
општини.

•

запослена лица, као и друга лица која се не понашају у складу са истакнутим
упозорењима удаљавају се са радног места, односно из зоне опасности.

•

видно су истакнута упозорења "Забрањено пушење" као и коришћење отвореног
пламена у зонама угрожености од пожара и експлозије.

•

видно су истакнута упозорења, којима се забрањује улазак и боравак незапосленим
лицима у зонама забране.

•

прилазне саобраћајнице и улази на локацију, одржавају се проходним и на њима су
забрањена одлагања било каквог материјала или опреме.

•

простор око свих објеката се одржава чистим и уредним, а трава се редовно коси и
уклања у зеленом стању са локације.
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одржавање уређаја, опреме, постројења и инсталација на локацији се врши по
упутствима произвођача и у прописаним роковима (у складу са техничким прописима и
нормативима), на основу утврђених конкретних планова одржавања.

•

ако радове на одржавању, ремонту, реконструкцији, доградњи или испитивању изводе
друга предузећа у уговор о међусобним обавезама се уносе одредбе о стриктном
поштовању мера заштите од пожара утврђеним Правилником о заштити од пожара, као
и одредбе о начину контроле спровођења мера и одговорности за њихово неспровођење.

•

радник у чији делокруг послова и задатака спада одржавање појединих уређаја, опреме и
инсталација, врши контролу њихове исправности и правилног функционисања, тако да у
случају евентуалног оштећења не изазову пожар у објекту.

•

радови при којима се употребљава отворени пламен и уређаји са усијаним површинама
не обављају се без предходно добијене дозволе за рад од стране задуженог лица за
заштиту од пожара, уз предузете мере заштите од пожара и обезбеђена средства за
гашење.

•

апарати за почетно гашење пожара се сервисирају најмање једном у шест месеци.
Апарати имају контролни картон са подацима о датуму сервисирања. Свакодневно се
врши визуелна контрола апарата за почетно гашење пожара.

•

уређаји, опрема и средства за заштиту од пожара се користе за гашење пожара,
спасавање и извођење ватрогасних вежби. Забрањено је ненаменско коришћење
уређаја, опреме и средстава за гашење пожара.

•

електрични и други уређаји након коришћења и при напуштању радних просторија се
искључују, односно гасе.

•

просторије се одржавају чисто и уредно, а отпадни материјал створен током рада се
одлаже у металне посуде са поклопцем. Одношење отпадног материјала из објекта је
свакодневно.
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забрањена је употреба импровизованих и неадекватних грејних уређаја и тела, као и
свих додатних термо - електричних апарата и уређаја у просторијама у којима њихово
коришћење није дозвољено.

•

стално се води рачуна да излази, пролази и степеништа у објекту буду увек слободни за
несметан пролаз.
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ИЗВОРИ ПАЉЕЊА И УЗРОЦИ ПОЖАРА

Код настајања пожара, извори и узроци пожара имају највећи значај. Ово је јако важно
из разлога разумевања процеса паљења и преузимања превентивних мера, за борбу
против пожара ако је настао и коначно, за утврђивање узрока настајања пожара. При
анализирању пожара, показало се да је, ради прецизности, потребно одвојити појам
извора пожара од појма узрока паљења пожара. Треба рећи, да није увек могуће
направити строгу разлику између ова два појма, али је код већине пожара то могуће.

Извори паљења

Извори паљења су подељени у у три групе, а критеријум за поделу је узет према
удаљености извора паљења од објекта. У оквиру сваке групе подела је извршена према
енергији са којом је извор способан да изврши паљење. Дакле, подела је следећа:

o Ако се паљење објекта врши са извора паљења удаљеног од пожарног објекта или су
они раздвојени неком преградом, онда се такви извори називају спољним изворима
паљења.

o Ако се паљење врши у самом објекту, односно објекат поседује сопствени извор
паљења, ради се о унутрашњим изворима паљења.

o У ову групу су смештена сва она паљења која су између спољних и унутрашњих. То
су случајеви где се извори паљења налазе делимично у саставу објекта, па их
називамо парцијалним изворима паљења.
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Могући узроци и извори паљења
Анализирајући постојеће стање у општини Сремски Карловци могу се дефинисати
следећи извори и узроци пожара или експлозија:

Људски фактор: несавесно вођење радног процеса; непажња; немарност; необученост;
непоштовање прописаних мера и правила за безбедан рад.
Узроци настајања пожара због деловања електричне струје: Опасност од струјних
преоптерећења проводника, каблова и склопних апарата, па је ту увек присутна опасност од
кратких спојева изазвани кваром на уређајима или пробојем изолације на елементима
инсталације као и опасност од искрења услед неисправне инсталације или неправилног
коришћења и одржавања инсталација.
Елементарне непогоде: елементарне непогоде у великој мери могу придонети изазивању
пожара. Од најчешћих елементарних непогода истичемо: поплаву, земљотрес, олујни ветрови,
атмосферска пражњења и слично.
Опушак цигарете: Опушак цигарете може развити, у зависности од врсте, квалитета и мекоће
цигарете и у зависности од брзине струјања ваздуха – промаје, температуре између 350-650 oC.
У условима струјања ваздуха брзином од 5 m/s жар може задржати релативно константну
температуру у трајању 6-12 минута. Тврђа цигарета има више температуре жара. Опушак са
описаним карактеристикама је извор топлоте који по правилу изазива најпре жарећи пожар.
Прегревање проводника: Електрична струја је кретање електрицитета, тј. електрона кроз
проводник. Ако кроз проводник пролази већи број електрона, и ако је то кретање брже, ради се
о електричној струји веће јачине. Какво ће кретање кроз проводник бити не зависи само од
струје, већ и од природе самог проводника. Неки материјали боље проводе електричну струју, а
неки слабије. Но, и они материјали који изврсно проводе електричну струју, пружају известан
отпор њеном протицању. Тако можемо рећи да добри проводници пружају мањи отпор
протицању струје, а слабији проводници већи отпор. Овде је веома важно рећи да се при
проласку електричне струје кроз проводник један њен део (уствари један део електричне
енергије) претвара у топлотну енергију. Колики ће се део електричне енергије претворити у
топлоту зависи у врло великој мери од отпора проводника. Наиме, уколико проводник пружа
већи отпор протицању електричне струје, утолико се већи део електричне енергије претвара у
топлоту. Овде треба подвући да тако насталом топлотом долази до загревања проводника и
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ваздушних слојева у непосредној његовој близини. Ако дође до преоптерећења проводника
онда настали пораст температуре може довести до запалења околине запаљиве материје. Да не
би дошло да таквог преоптерећења, а самим тим и до сувишног загревања проводника, у
струјна кола се уграђују осигурачи чији је задатак да прекину струјно коло кад струја, из било
ког разлога, има већу вредност од дозвољене. Сада се у пракси врло често користе такозвани
топљиви осигурачи у чијем се склопу налази комад тачно димензионисане жице (лицна) која се
топи, ако из било којих разлога струја поприми већу вредност од дозвољене. У том случају
доћи ће до прекида струјног кола. Досадашња пракса сигурно показује да је до великог броја
пожара долазило управо због неправилно димензионисаних осигурача. Наиме, веома често се
дешавало да су се у осигураче уместо тачно одређене лако топљиве жице, стављале дебље
жице. Такав осигурач ни у ком случају не повећава издржљивост проводника, него насупрот, он
губи своју функцију. У случају непредвиђеног оптерећења електричне инсталације уместо да
осигурач "прегори" он омогућује прегрејавање проводника на одређеним местима па тако и до
настајања пожара.
Кратак спој: Кад је електрична струја у питању, пожари могу настати и због појаве кратког
споја. Кратки спој је појава када у електричним мрежама у којима долази до међусобних
спајања преко малог отпора било које тачке различитих фаза електричног струјног круга.
Главни узрок кратких спојева је оштећена изолација електричних проводника. До разарања
изолације може доћи због: механичких оштећења, старења, континуалног преоптерећења,
дејства влаге и агресивног медијума. Појава кратког споја нарочито је опасна ако се у близини
где је до њега дошло, налази неки лако запаљив материјал. Једна од најважнијих заштитних
мера од тих опасности јесте добра изолација. Међутим, то не значи, да ако се једном постави
одговарајућа електрична инсталација да је тиме обезбеђена трајна сигурност од пожара. Наиме,
временом дође и до смањења изолационе способности изолоционог материјала, па је самим тим
и опасности од пожара у одређеним условима присутна. У циљу спречавања настајања пожара
неопходна је редовна контрола и испитивање електричних инсталација и благовремено
отклањање кварова. Општина има металних конструкција зато ће се споменути опасности
кратког споја које може изазвати метална конструкција. Металне конструкције на којима је
дошло до кратког споја имају врло мали отпор и добар контакт са земљом. Такви кратки
спојеви праћени су појавом великих струја што доводи до прегревања исправних топљивих
осигурача или активирања других заштитних уређаја, односно до прекида струјног кола.
Уколико су осигурачи неисправни или не постоје заштитни уређаји јавља се кратки спој уз
интезивно варничење и краткотрајни електрични лук. Металне конструкције на којима је дошло
до кратког споја имају велики отпор, а у кругу од места кратког споја до земље има делова са
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слабим контактима. У оваквим случајевима опасност је једнофазни кратки спој са земљом.
Отпори између места кратког споја и земље могу смањити струју кратког споја (јачину струје)
до величине при којој заштитни уређаји неће моћи да прекину струјно коло.
Места са слабим контактима на путу пролаза струје у земљу интензивно ће се загревати, па ће
се тако гориви материјал запалити при контакту са загрејаним местом. Загревање при том може
бити тако интензивно да се поједини делови металних конструкција могу истопити.
Такви случајеви се најчешће јављају при кратким спојевима једне од фаза с металним кровом,
олуком, металном мрежом, цевоводом или другим сличним металним делом челичне
конструкције. Сем једнофазног кратког споја са земљом дешавају се, додуше реде, и двофазни
и трофазни кратки спојеви. У случају кратког споја долази до стварања електричног лука чија
температура може достићи чак од 1500 дo 4000 OC, а температура паљења пластике и папира је
од 250-350 OC.
Варничење и електрични лук: Варничење и електрични лук су веома чести узрочници
пожара. Електрични лук има температуру 1500 - 4000 OC. У случају електричног лука долази до
распрскавања честица метала које садрже велику топлотну енергију и када падну на неки
запаљиви материјал могу да изазову пожар. До искрења може доћи: прекидом струјног кола
разним уређајима, прекид струјног кола механичком силом, варничење као пратећа појава
електричног заваривања или сечења метала, слаби-лабави контакти, оштећење изолације и
додиривање проводника положених у малом међурастојању и слично.
Електротермички уређаји: У ову групу уређаја спадају сви апарати и уређаји који електричну
енергију претварају у топлотну. Ту у првом реду спадају решои, грејалице, шпорет, и други
уређаји који својом грејном површином могу да изазову пожар. Поред ових уређја даљу
опасност представљају неисправни утикачи, прекидачи. Исто тако познато је да може доћи до
загревања керамичких делова у електоопреми и до 500 OC, што је довољно да изазове пожар на
пластичном материјалу.
Сијалице: Познато је да и угрејане сијалице могу изазвати пожар горивих материја које су у
непосредном контакту са површином балона сијалице. Због тога је врло важно водити рачуна о
висини слагање робе, избору расветних тела и њиховом распореду. Флуоресцентне сијалице су
мање ризичне за настајање пожара од класичних сијалица са жарном нити.
Заваривање: Поступак заваривања ако се не изводи пажљиво уз све мере предострожноти
може бити такође извор опасности од пожара. Додир варнице које настају као пратећа појава
електричног заваривања, као и усијане честице које настају приликом гасног заваривања са
запаљивим материјалом често су доводили до великих пожара. Познато је да се при заваривању
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ослобађа велика топлота која се преко челичних конструкција може пренети и до запаљивих
материја које су у контакту са тим челичним конструкцијама.
Удар грома: Громови и муње су појава електричног пражњења између облака. На земљи
постоји електрично поље и при лепом и при лошем времену. При наиласку наелектрисаног
облака електрично поље се мења и по интензитету и у погледу фреквентног подручја.
Интензитет поља се пење на 2 - 4 kV/m па и до неколико стотина kV/m.
Када интензитет поља достигне критичну вредност тада долази до ударне јонизације и до
стварања муње. Критична вредност поља зависи од количине електрицитета у облацима,
њихове висине, као и од тога да ли на земљи има оштрих предмета и најзад од растојања облака
од земље. Интензитет струје пражњења се креће од неколико kA па до изнад 200 kA. Обично се
узима да просечна струја пражњења износи 60 kA. Снага грома је реда величине od 106 - 109
MW. Напони су реда величине до неколико стотина MV. Уколико је струја велике јачине,
напон има мању вредност и обрнуто. Примера ради, за струју од 200 kA напон грома је око 2,525 MV. Међутим, енергија грома је релативно мала (неколико стотина до неколико хиљада
kWh) и то посебно због врло кратког трајања грома (неколико микросекунди). Од удара грома
на згаришту остају врло карактеристични трагови као што су: истопљени метални делови у
центрима пожара; оксидисани метални делови и слично.
Земљотрес: Сведоци смо честих земљотреса у свету. Поред рушења објеката земљотреси су
често праћени и пожарима. У свим оваквим случајевима до пожара долази због кидања
електричних инсталација (настајање кратких спојева на огољеним местима), електричних
грејних тела, гасних инсталација, итд.
Сунчева топлота: Сунце је свакако највећи природни извор топлотне енергије. Оно може да
изазове пожар директно, а може да буде и индиректан учесник у пожару. Сунчеви зраци могу
изазвати пожар ако падају на конвексне стаклене површине. До запалења долази ако се
запаљиви материјал нађе на месту где се секу зраци који падају на ову површину, то јест у
жижи оваквих сочива. За време сушних годишњих периода, сунце делује индиректно на пожар,
јер ствара већу могућност да се поједини предмети упале од стране било ког извора паљења
које се при нормалним условима не би упалили.
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МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРЕДУЗИМАТИ РАДИ
ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ПОЖАРА
Сагласно степену сложености технологије, пружања услуга и карактеристика
објекта, општина планира предузимање следећих мера ради умањивања последица и отклањања
последица пожара:

Запослени који примети пожар дужан је да га угаси, а ако то не може да учини без
опасности по себе или другога, дужан је да о пожару одмах обавести ватрогасну јединицу у
Новом Саду на телефонски број 193.

У случају пожара већих размера, који се не може угасити употребом сопствених
средстава, начелник или лице које он овласти, затражиће помоћ ватрогасне јединице из Новог
Сада.

Ватрогасна јединица из Новог Сада предузима без одлагања мере гашења пожара у
случају избијања пожара у просторијама општине. Сви запослени су дужни да учествују у
гашењу пожара, спашавању људи и угрожене имовине.

По сазнању о насталом пожару, Ватрогасна јединица предузима следеће мере:

Дежурни у Ватрогасној јединици даје знак за узбуну ради одласка интервенцију
гашења пожара.

Ватрогасци након дојаве пожара у најкраћем могућем времену и најкраћом путањом
долазе на место интервенције.

По доласку на место пожара, руководилац акције гашења пожара (командир или
друго овлашћено лице) врши процену ситуације, доноси одлуку о начину спашавања људи и
имовине, врсти ватрогасне опреме и средстава која ће се употребити за гашење, потребној
снази људства, начину гашења пожара, мерама безбедности при гашењу пожара, употреби
заштитне опреме, начину снабдевања водом, као и друге одлуке за које је Законом овлашћен.
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За време пожара сви присутни или позвани запослени, дужни су да извршавају
налоге руководиоца акције гашења пожара.

О насталом пожару обавештава се најближа подручна Полицијска управа, односно
Полицијска станица Министарства унутрашњих послова на телефонски број 192.

Током евакуације људства обавештава се служба хитне помоћи на телефонски
број 194.

После настанка пожара и давања знака за узбуну, забрањена је употреба фиксних
телефона у објекту, изузев за неодложне разговоре који су у вези са насталим пожаром.

Гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси, односно
спасавање не заврши. Ватрогасна јединица сме да напусти место пожара тек пошто се
руководилац акције гашења пожара увери у то да је пожар угашен.

Ако постоји опасност од поновног избијања пожара, руководилац акције гашења
пожара одређује стражу са потребним бројем ватрогасаца, опремом и средствима на месту
пожара.

По повратку са интервенције, руководилац акције гашења пожара је дужан да сачини
извештај о току и резултатима интервенције и достави га начелнику.

За време гашења пожара, запослени и друга присутна лица се ангажују на
измештању и спасавању имовине (опреме, робе, намештаја...) на безбедне површине, а у
договору са руководиоцем гашења, не излажући себе непосредној опасности од пожара.

Пошто је пожар угашен, начелник сачињава извештај о начину изазивања пожара,
који треба да садржи следеће елементе:
- локација пожара
- датум и време настанка пожара
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- узрок настанка пожара (подаци о узроку настанка пожара добијају се од
инспектора Управе за ванредне ситуације, након извршеног увиђаја)
- површина захваћена пожаром
- врста пожара
- структура имовине захваћене пожаром
- процену штете настале у пожару
- учеснике у гашењу пожара
- предлог мера санације.
По добијању извештаја о пожару начелник општине са својим сарадницима
сачињавају оперативни план даљих активности:

- дефинисање настале штете (у којој мери је нормалан рад онемогућен и када и у
ком обиму се може наставити, односно обновити, шта настала штета значи за рад
општине и извршавање обавеза према запосленима)

- да ли се запослени могу ангажовати на санацији штете настале пожаром, чишћењу,
припреми и обнови објекта у циљу успостављања нормалног режима рада

- да ли су делови објекта и опрема дефинитивно уништени и у ком обиму

- сагледати како и на који начин су објекат (односно делови објекта) и опрема
уништени у пожару осигурани и када и колико средстава од осигурања се може
очекивати, за чега се та средства могу употребити и какав се квалитет рада након
тога може очекивати

Након укупног сагледавања последица пожара, начелник са својим сарадницима ће
предложити како ће се пословање општине даље одвијати у зависности од размере штете, а
неке од тих мера треба да буду:
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- обавештавање запослених о насталим променама

- контакти са корисницима и добављачима ради корекција у досадашњој сарадњи

- измена планских докумената и постављање нових планских задатака у пословању

- размотрити могућност поновне градње пожаром уништених делова објекта или
поновне набавке уништених средстава, контактирати Општинску управу,
грађевинска предузећа, банке, осигуравајућа друштва

- искористити прилику да се нова градња прилагоди противпожарним стандардима и
другим захтевима Закона о заштити од пожара и подзаконским актима

- преиспитати све досадашње мере и искористити прилику да се ова заштита унапреди,
како би се могућност избијања нових пожара свела на минимум.
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПОЖАРА НА ЖИВОТ
И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
У случају почетног пожара (мањи пожар), запослени који се затекну на месту
настајања пожара, организују евакуацију људства, учествују у гашењу пожара расположивим
средствима и опремом (ватрогасним апаратима типа S, CO2 и хидрантима), приручним
средствима (песком, земљом, водом, прекривачима), користећи приручне алате (лопате, ашове,
грабље, мотике, канте за воду и др.)

Запослени који се затекну на месту настајања пожара дужни су пружити прву помоћ
угроженим лицима, позвати и о насталом пожару обавестити дежурне службе (службу хитне
помоћи у Новом Саду, ватрогасну јединицу у Новом Саду и полицијску станицу у Новом
Саду) и организовати упућивање (превоз и пратњу) повређених у здравствену установу.
Запослени који се затекну на месту настајања пожара дужни су евакуисати угрожене људе,
опасне материје, опрему и другу имовину.

Штетни и негативни утицај почетних пожара на здравље људи се огледа у могућности
задобијања опекотина и удисања угљен - моноксида.

Превентивне мере при локализацији мањих пожара су ношење личних заштитних
средстава (кожне рукавице, чизме, гас-маску или водом навлажену крпу или пешкир преко уста
и носа).

У случају пожара већих размера, у гашењу ће учествовати већи број запослених и
припадници Ватрогасне јединице. Сви се они стављају под команду руководиоца акције
гашења пожара. На објекту или пожарном сектору, који је захваћен пожаром треба искључити
електричну енергију и затворити доток природног гаса.

Штетни и негативни утицај пожара већег интезитета, на здравље људи се огледа у
могућности задобијања опекотина I, II, III и IV степена и тровања угљен - моноксидом, као и
другим продуктима који могу настати при горењу изолације, пластике, гуме и слично. Такође
могу настати и механичке повреде тела услед падова грађевинске конструкције објекта. Веома
је извесно да било који начин повређивања људи може изазвати тешке повреде, а које се могу
завршити смртним исходом.
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Превентивне мере при гашењу већих пожара су ношење личних заштитних средстава
(кожне рукавице, чизме, гас-маску или водом навлажену крпу или пешкир преко уста и носа),
стриктно придржавање команди руководиоца акције гашења пожара и искључивање
електричне енергије и дотока природног гаса у објекту који је захваћен пожаром.

Повреде које настају у пожарима и њихове последице

Повреде и последице које настају услед пожара могу бити вишеструке.
Услед директне изложености ватри или услед високих температура које се развијају при
пожару долази до опекотина.
Иритација коже и слузокоже настаје услед присуства гасова који се развијају при горењу
различитих материјала.
Хипотензија, аритмија, инфаркт и инсуфицијенција срца може настати услед тровања
угљен-диосидом и угљен-моноксидом.
Слепило може настати као последица високих температура, искри и хемијских
супстанци које настају услед сагоревања различитих материјала.
Диоксини, који се ослобађају при горењу појединих материјала (нарочито пластичних
маса) изазивају читав низ обољења: туморе, болести ендокриних жлезда, дијабетес, болести
коже, оштећење нервног система, болести репродуктивних органа, поремећај рада јетре...

При пожару може доћи до смрти услед гушења, инфаркта, опекотина и других повреда.
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Поступак са повредама и повређенима

Одмах након пожара прво што треба је што професионалније поступити са насталим
повредама. Уколико су повреде мале, у облику рана, исте треба одмах испрати водом и
сапуном. Повређена места треба заштитити одговарајућим фластерима или комадима газе, које
треба мењати у случају да се испрљају, оштете или навлаже на било који начин.
Пожари свакако стварају одређени степен панике код људи који су изложени
последицама пожара. Битно је да се задржи максимална концентрација, јер постоји велика
вероватноћа да неко мање повређено лице дође у ситуацију да помогне другом теже
повређеном.
У том тренутку је битна размена информација између лица која се налазе у зони пожара
и помоћ треба указати прво онима који су наугроженији у насталој ситуацији.
Брига за себе, као и брига за људе из непосредног окружења представља такође важан
фактор збрињавања, као и брига око обнове места становања и брига око санације насталих
повреда. Пожари по правилу код свих лица, без обзира на који начин учествују у њима,
изазивају помешана осећања и збркана размишљања. Код људи се јавља осећање страха за
сопствену безбедност и безбедност људи из њиховох непосредног окружења, шок, неповерење,
тугу и осећај кривице. Губитак памћења, узнемиреност и депресија су такође могући у
случајевима непосредне изложености пожару. У принциру, пожари код сваког лица који су
били изложени истом остављају неизбрисив траг у психи. Деца, старија лица, инвалиди и лица
којима језик споразумевања није матерњи на месту пожара, представљају посебно ризичну
групу за збрињавање. Деца се по правилу уплаше, док се старија лица дезоријентишу у времену
и простору, а инвалидима је свакако неопходна помоћ других лица. У оваквим случајевима је
веома важно да се овој групи лица уверљиво докаже да се неко брине о њима и да нису
препуштени сами себи, а то је једино могуће постићи смиреним и јасним разговором са њима.
Проблеми са децом се још огледају и у томе да је код деце стално присутан страх од понављања
пожара, те долази до панике и страха за себе и своје најближе. Из наведених разлога децу треба
одмах извести из зоне где се налазе повређени и настрадали у пожару, јер посматрање санације
повређених у пожару код деце неминовно изазива неконтролисана понашања, јер немогу да
разумеју насталу ситуацију. У оваквим ситуацијама одлучујућу улогу игра понашање
родитеља, али ако су родитељи склони страху и паници и њих треба одстранити заједно са
децом. Деца различите доби, различити реагују на пожар.
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Мере прве помоћи при контаминацији горивима (нафтним дериватима)

Инхалација (удисање испарења горива) изазива гушење, несвестицу и поремећај
централног нервног система. Ингестија (уношење кроз уста или гутање) изазива тровање,
повраћање, болове у стомаку. Контакт преко коже изазива њену иритацију и црвенило.
Продуженим контактом горива се апсорбују и изазива исте ефекте као код гутања. Паре
иритирају очи и изазивају црвенило. Испарења горива су канцерогена.

Повређеног треба што пре изнети на свеж ваздух. Дати му вештачко дисање и то
искључиво од стране стручно обучене особе. Ако је дисање отежано, повређеном дати
кисеоник. Не изазивати повраћање. Уколико се повраћање деси спонтано, спречити да садржај
не оде у плућа. При пружању прве помоћи НЕ ИЗАЗИВАТИ повраћање. Повраћање се може
изазвати само уз надзор лекара. Особама у бесвесном стању не давати течност. Обезбедити у
најкраћем могућем року медицинску помоћ.
Одстранити контаминирану одећу и испрати кожу са обилном количином воде. Очи
испирати са подигнутим капцима најмање 15 минута.
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ПОНАШАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА У ПОЖАРУ
Од грађевинско-конструкционих материјала уграђених у предметне објекте треба
напоменути оне најосновније:
-

Бетон

-

Челик (у виду арматуре)

-

Стакло

-

Пластичне масе (PVC, стиропор...)

-

Дрво

-

Обојени метали (бакар, алуминијум...)

Бетон

Бетон је материјал који је врло отпоран на пожар (високе температуре), односно, не гори
и ова чињеница је једна од његових врло важних особина, нарочито са становишта сигурности.
Бетонски грађевински елементи представљају сигурну препреку пожару, не производи дим и не
емитују штетне гасове, а осим тога, спречавају загревање суседних просторија.

Бетон је слаб проводник топлоте, а своје механичке и физичке особине губи тек на
вишим температурама (350-500°С). Приликом загревања бетона долази до промене његових
физичко-хемијских особина цементног камена и агрегата и до силе пријањања између њих.
На температурама 60-90°С капиларна вода продире дубље у поре и смањује се површинска
енергија кристала. На температурама 100-250°С се губи капиларна вода и вода у геловим
порама, и цементни камен се згушњава. На 350°С се губи хемијски везана вода и разара се
кристална решетка (смањује се чврстоћа).

Челик

Челик је врло непоуздан материјал у пожару. Своје конструктивне особине губи на
ниским температурама, након 10-15 минута пожара.
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Челик је метастабилно кристализована Fe-C (Fe-Fe3C) легура са садржајем угљеника
мањим од 2,06%.
Додатком различитих елемената, добијају се челици различитих карактеристика,
карактеристичних само за ту комбинацију елемената, као и њихових односа. Додавањем
волфрама, хрома, молибдена, ванадијума, мангана, никла, кобалта и других метала,
појединачно или у комбинацијама, добијају се легирани челици за специјалне сврхе, изузетно
механички,

хемијски

или

топлотно

постојани.

Алуминијум

повећава

ватросталност

(ватроотпорност) челика и као такав је често коришћен код легирања феритских ватросталних
челика. Кроз процес „алирања“ (наношење алуминијума у површинском слоју) може се чак и
код високо угљеничних челика побољшати ватросталност.
Челик може бити врло мек и као такав изузетно погодан за дубоко извлачење (прављење
лименки, конзерви итд.). Насупрот томе челик може бити врло тврд и крт као на пример код
мартензитних челика који се користе за сечива. Пред модерну производњу челика постављају
се врло високи захтеви, који најчешће укључују оптималну комбинацију особина као што су
затезна чврстоћа са једне и дуктилност односно деформабилитет са друге.

Стакло

Стакло је неоргански материјал, аморфне структуре високих перформанси. Стакло је
једнообразан, прозиран материјал, који се добија у сложеном технолошком процесу, који се
одвија у две фазе: топљење стакларског камена и изломљеног стакла, у првој, и хлађење
течности са непрестаним повећањем вискозитета пре завршног хлађења, у другој фази.
Особине стакла зависе од хемијског састава (односа и врсте компонената), поступка
добијања, начина прераде, поступака додатне обраде.
Све особине стакла могу се појавити у различитим облицима и комбинацијама што за
последицу има велики број производа од стакла. У зависности од хемијског састава стакло
може бити кречно и оловно.
Кречно (обично) стакло има примарни значај за примену у архитектури. Основна
сировина од које се производи кречно стакло јесте кварцни песак (SiO2) од 69% до 74%.
У састав кречног стакла улазе још:
калцијум-оксид (CaO) 5% – 12%
натријум-оксид (Na2O) 12% – 16%
магнезијум-оксид (MgO) 0% – 6%
алуминијум-оксид (Al2O3) 0% – 3%.
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Боросиликатно стакло је стакло које у свом саставу поред кварцног песка садржи оксид
бора (B2O3) у различитим односима са другим компонентама (Na2O, K2O, Al2O3).
Оловно стакло (кристал) добија се када се кречњак замени оловним оксидом (PbO).
Стаклу се додају састојци који побољшавају његове физичке и хемијске особине, за
превенцију кристализације додаје се Al2O3, а за бојење стакла Cr2O3, CoO, Cu2O, Se, U2O3.
При дејству пожара, као и за друге материјале, за стакло су најважније особине
запаљивост и отпорност у пожару.
Обично стакло спада у незапаљиве материјале (класа А1). Приликом пожара, обично
стакло брзо пуца услед термичког шока и не може се сматрати противпожарним материјалом.
Међутим, применом боросиликатног и вишеслојног стакла са међуслојевима отпорним на
високе температуре, понашање стакла у пожару је значајно измењено, стога је стакло постало
један од материјала који се може користити и као пожарна баријера.
Отпорност у пожару је временски интервал у којем су елементи способни да врше своју
функцију у условима стандардног пожара, класе отпорности за стакло су 30, 60, 90, 120 и 180
минута.

Пластичне масе

Пластичне масе су макромолекуларна једињења, добијена повезивањем мањих молекула
у неку структуру по одређеном реду. Особине пластичних маса су условљене пре свега
њиховом структуром, односно саставом и зависе од врсте смоле коју производи од пластичних
маса садрже као везивно средство.
Производи од пластичних маса, уопштено говорећи припадају горивим чврстим
материјама, односно материјама које се не одликују великом отпорношћу према ватри.
Пластичне масе се разлажу на релативно ниским температурама, при ћему настају гасовити,
течни и чврсти производи разлагања, који су запаљиви, загушљиви и отровни. Пластичне масе
омекшавају већ на 100°С, на 150°С почињу да се разлажу, а у току сагоревања ствара се велика
количина густог непровидног дима, који је у већини случајева отрован. Физичко-хемијске
особине полимера директно одређују њихову примену:
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Поливинилхлорид (хемијска формула [-CH2CHCl-]n) се налази као састојак подних облога,
изолација, каблова и друго. Поливинилхлорид је запаљив, у пламену се угљенише, мада је теже
сагорив, што зависи од садржаја хлора. Уколико је садржај хлора већи, то је поливинилхлорид
теже сагорив. При пожару настају отровни продукти сагоревања (диоксини). Температура
топљења PVC-a je 130-150 °C а температура запаљивости 270-450 °C. За гашење запаљеног
PVC-a се користе распршена вода и пена.
Полипропилен (хемијска формула [-CH2CH(CH3)-]n) је присутан као састојак у у производњи,
итисонима и пластичној амбалажи. То је запаљива супстанца која интензивно гори пламеном уз
топљење, при чему настају отровни продукти сагоревања. Температура топљења је 164 – 175°C,
температура запаљивости 375 °C. За гашење запаљеног полипропилена се користе распршена
вода и пена.
Полистирол (полистирен) (хемијска формула [-CH2CH(C6H5)-]n) се добија полимеризацијом
стирена и добија се у различитим формама, најчешће као порозна експандирана маса мале
густине. Користи се у великим количинама, као изолациони материјал. Полистирол је запаљива
материја која се при термичкој разградњи топи, уз појаву загушљивих и отровних продуката
сагоревања. Температура запаљивости је 350-450 °С, а температура самопаљења 470 °С.

Пенасте пластичне масе (полиуретанска пена) су лагане, порозне пластмасе напуњене
гасовима, отворено шупљикаве структуре са веома малим коефицијентом топлотне
проводљивости. Користе се као изолациони материјал.

Особине ових материја зависе од особина мономера који учествују у изградњи
макроколекула, од порозности и од степена полимеризације.
Пенасте

пластичне

масе

интензивно горе,

великом брзином, што је условљено

великом порозношћу. Исто тако, услед велике порозности оне могу да апсорбују велике
количине воде. Код термичког разлагања ових материја настају веће количине дима и
различита једињења од којих су поједина веома отровна.
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Дрво

Дрво је органска горива материја и чине га целулоза и лигнит (око 80%). Елементарни
састав дрвета је: 50% угљеника, 43% кисеоника, 6,2% водоника, 0,3% азота и 0,5% пепела.
Запаљивост дрвета зависи од бројних фактора. Суво дрво лакше гори од влажног, мекше дрво
се лакше запали од тврдог, мањи комади ће се лакше запалити од већих комада. Током обраде
дрвета настају отпаци (пиљевина, блањевина и прашина) који због велике додирне површине са
ваздухом брзо сагоревају и пале са малом енергијом паљења.
Има велику примену у грађевинарству и поред тога што спада у гориве грађевинске
материјале. Међутим, и поред лаког паљења и сагоривости дрво са гледишта заштите од
пожара има позитивну особину која га у извесним случајевима чини отпорнијим материјалом
према ватри него што је то случај с неким несагоривим материјалима, а то је да дрво веома
слабо проводи топлоту. У пожару дрво се загрева само на својој површини где гори или се
угљенише, а унутрашњост се споро загрева због слабе проводљивости. Из ових разлога у
пожару нпр. Гвоздени носачи попусте много пре дрвених, јер је проводљивост топлоте код
гвожђа много већа, те се носачи загревају по читавој својој запремини због чега има носивост
брзо опада. Сагоривост дрвета се може знатно успорити употребом одговарајућих премаза (нпр.
RIMOTERM) или импрегнацијом. Температура паљења дрвета је 250-300 °C.

Обојени метали

Најзначајнији обојени метали који се користе у грађевини су алуминијум и бакар.
Разноврсност примене алуминијума се огледа у јединственој комбинацији својстава од
којих су најважнија лакоћа, снага, издржљивост и отпорност на корозију, уз добру топлотну и
електричну проводљивост. Најважнија руда алуминијума је боксит из које се он углавном и
добија. Алуминијум нема утицаја на здравље људи, мада се ретко може појавити алергија.
Алуминијум је метал сребрнасто-беле боје, трећи је по распрострањености од свих елемената
који се јављају на површини Земље (7,28% од свих елемената). Чист, кристалан алуминијум је
крт и ломљив. Алуминијум се може ојачати додавањем одговарајућих елемената за легирање
(Cu, Mg, Mn, Si, итд.) да би се побољшала његова механичка или хемијска својства. Због
његових особина, као што су мала густина и велика отпорност на корозију, легуре алуминијума
са бакром и молибденом зване дуралуминијум, нашле су многе примене и користе се за
производњу широке групе производа - од конзерви до делова за космичке бродове.
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Алуминијум на ваздуху полако оксидише, прекрива се слојем оксида Аl2O3, који штити
од корозије метал који се налази испод површине.
Алуминијум и његове легуре су са становишта понашања у пожару, веома непоуздани,
јер губе своју моћ ношења већ на 250-300оС.
Бакар, као чист метал, има широку примену у електротехници за израду проводника због
изванредних физичких својстава – електричне и топлотне проводљивости. Одликује се великом
пластичношћу и способношћу образовања великог броја техничких легура са добрим
механичким и технолошким својствима.
После злата и сребра има највећу електричну проводљивост у односу на остале метале.
Топлотна проводљивост бакра је шест пута већа у односу на железо, односно, два пута већа од
топлотне проводљивости алуминијума. Температура топљења чистог бакра је 1083°С. Бакар
има добру отпорност према корозији, у атмосферским условима током времена образује се на
површини жуто-зелена заштитна превлака, једињење CuCO3·Cu(OH)2.

Присутне опасности после пожара

Пожари представљају својеврсне катастрофе у погледу потпуног или делимичног
уништавања објеката у којима живе или бораве људи и њихове околине. Ванредна ситуација у
којој се можемо наћи мимо наше воље, било да се ради о пожарима, акцидентним ситуацијама
или временским непогодама, изискују да на неки начин будемо увек припремљени за овакве
ситуације.
Треба знати и то да у случају потребе за евакуацијом, евакуацију спроводимо искључиво
према упутствима надлежних органа и лица која су задужена за безбедну евакуацију.
Познавање поступака након неког пожара је подједнако битно с аспекта личне заштите, како
због правовременог указивања прве помоћи себи и другим пострадалима, тако и због припреме
за поступање у случају настанка пожара у будућности.
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Провера спољних оштећења на објектима

По доласку на место пожара прво треба добро погледати околину објекта захваћеног
пожаром, пре него што се уђе у исти. Посебну пажњу треба посветити стању електричних
инсталација и положају електричних проводника који се налазе ван својих уобичајених
лежишта, стању и положају гасних инсталација, нарочито ако су видљива оштећења или
пукотине на зидовима и темељу. Визуелним прегледом потребно је безусловно утврдити да ли
су оштећени носећи зидови, стубови таваница и кровна конструкција. Уколико се уоче нека од
ових оштећења, то нам говори да унутрашњост објекта није безбедна. У таквим ситуацијама,
без консултације са стручним особама, никако не користити ове објекте.
У случају да нема видљивих спољних оштећења, при уласку у овакве објекте посебну
пажњу обратити на могућа унутрашња оштећења објекта и унутрашњих делова констраукције.
Свака врата и прозоре треба пажљиво отварати, а ако су блокирана, никако не користити силу
да би се отворила. Увек постоји могућност да се са друге стране врата или прозора налази
урушени део објекта који може изненадно пасти на вас, или се може десити да греда или зид,
који су у таквим случајевима наслоњени на врата или прозоре, својим ослобађањем изазову
урушавање зидова, таванице или кровне конструкције. У том случају се мора наћи други начин
да се уђе у овакав објекат. При уласку у овакве објекте, особа која улази мора пре свега да носи
дугачке панталоне, дуги огртач, добро затворене дубоке ципеле да дебелим ђоном или чизме и
заштитне рукавице. У зависности од ситуације, неопходно је да се користе и одговарајући
респиратори или заштитне маске, заштитне наочаре и заштитни шлем, као и остала опрема по
потреби. Треба знати да се много особа повреди управо у ситуацијама када непажљиво улазе у
оштећене објекте и у току уређења оштећених објеката, а разлог је недовољна пажња код
уласка у оштећени објекат и некоришћење одговарајуће опреме.

Провера оштећења на гасним и ТНГ инсталацијама

Када се приликом прилажења оштећеном објекту осети мирис неког гаса (пропан-бутан
и др.), односно, када се чује карактеристичан писак гаса који излази кроз оштећења на
инсталацијама, треба се одмах удаљити из те зоне. Одмах треба позвати надлежну ватрогаснуспасилачку бригаду користећи мобилни телефон или телефон суседа или на неки други начин.
Поступити по инструкцијама које се добију од ватрогасне-спасилачке бригаде, а ако је то
могуће, затворити гасну инсталацију на сигурносном вентилу који се налази ван објекта,
користећи адекватан алат.
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Провера унутрашњости објекта

Објекат који је оштећен у пожару увек губи своју статичку стабилност. Зато треба
избегавати померање, гурање или враћање у првобитно стање оштећених делова објекта.
У сваком случају, уколико је напољу топло и суво време, отворити сва врата и прозоре
на објекту како би се подови и остали делови објекта природном вентилацијом исушили и
ослободили повећаног присуства влаге. Уколико је дошло до прекида напајања електричном
енергијом, користити преносне батеријске лампе за преглед објекта. Ни у ком случају се не
смеју користити разне врсте горионика са отвореним пламеном, укључујући и свеће.
Инсталације за воду се могу користити тек након детаљног прегледа њихове исправности.
Одмах предузети и остале привремене мере безбедности, као што су покривање рупа и отвора,
подупирање зидова и чишћење рушевина. Уколико постоји могућност, треба направити и
фотографије оштећења.

Провера прикључака и инсталација у објекту

Уколико се појави варничење на електричним проводницима који су видљиви, ако се
уоче оштећења електричних проводника или се осети мирис карактеристичан за горење
електричних проводника, треба одмах искључити струју на главној разводној табли са
осигурачима или на други погодан начин, зависно од типа инсталација. Уколико на месту где
се налазе осигурачи или склопка за искључење струје има влаге или се налазе барице са водом,
треба користити суви дугачки штап и никако се не сме стајати у води док се обавља овај радња.
У случају да самис не можемо или не знамо да искључимо струју, треба потражити помоћ
стручних лица. Појава оштећења на кутијама где се налазе осигурачи и склопке за искључење
струје представљају индикатор могућих оштећења проводника који се налазе у склопу тих
кутија. Елементи зидова који се клате или висе увек у себи могу имати и електричне
проводнике под напоном и не смеју се откидати са зидова и плафона. Треба их на погодан
начин фиксирати од даљег клаћења и потражити помоћ стручних лица.
По правилу треба искључити сва струјна кола у оштећеном објекту. Укључено може
остати само струјно коло које је апсолутноа исправно и из тог простора треба организовати све
даље активности. За проверу да ли је неко струјно коло и даље укључено користи се светлећа
индикациона лампица (глинарица).
Системе грејања искључити, затворити све вентиле за доток горива и ТНГ-а, и
укључивати их тек након детаљне контроле стручних лица.
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У случају да су оштећене канализационе цеви, избегавати употребу славина, испирача у
тоалетима, а ако је дошло до оштећења славина, искључити снабдевање водом и одмах позвати
водоинсталатера да отколони кварове.

Препоруке за реконструкцију објеката

Када се пожар деси увек се поставља питање како је настао. Свакако да је то у том
тренутку најмање битно и да је много важније знати шта предузети да се не понови.
Реконструкција објеката страдалих у пожарима је прави тренутак да се у њих уграде
инсталације и опрема која се односи на правовремено откривање и ефикасно гашење пожара.
Из тих разлога је увек захвално консултовати надлежне органе и стручне установе које ће,
свака у свом домену рада, препоручити најпогодније мере заштите које треба применити
приликом реконструкције објекта оштећеног у пожару. Мере које се примењују у току
реконструкције су далеко јефтиније у тој фази, него када се накнадно примењују.
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ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ПОЖАРА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У случају почетног пожара (мањи пожар), негативни утицај на животну средину су
занемарљиво мали.

Код пожара већег интезитета на локацији и око ње, неће доћи до загађивања
подземних и површински вода, јер ће се пожари гасити водом, с обзиром на материје које се
налазе на њој.

До већих загађивања земљишта и ваздуха неће доћи, с обзиром на материје које се
налазе на локацији. Ове материје услед пожара не производе токсине, који би могли значајно
утицати на загађивање. Евентуални пожар развија дим, који може делимично и тренутно (не и
трајно) загадити ваздух угљен - моноксидом. За инсталације се предвиђају редовне контроле
исправности од стране овлашћених установа.

У редовној експлоатацији објеката на локацији предвиђа се праћење стања
оптерећења животне средине буком и провера ефикасности изведене заштите против буке на
целокупној локацији. Мониторинг буке мора да се врши у складу са директивом Европске
комисије 2002/49/ЕЦ сваких пет година.
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НОСИОЦИ У ИЗВРШАВАЊУ САНАЦИОНОГ ПЛАНА
Главни носиоци у постављању, одржавању и спровођењу Санационог плана су лица која
су и иначе у правном лицу задужена за послове заштите од пожара ( начелник и лице задужено
за послове заштите од
пожара).
Конкретно, носиоци извршавања Санационог плана су:

1. Начелник доноси Правила заштите од пожара са Планом евакуације, Санациони план,
Програм обуке запослених радника из области заштите од пожара, образује комисију за
заштиту од пожара,

руководи и координира свим активностима на евидентирању

последица пожара и санирању његових последица, предлаже додатне мере ради што
брже нормализације пословања и обезбеђује припрему и благовремено доношење мера
санације.

2. Одговорна лица за заштиту од пожара (лице задужено за послове заштите од пожара)
су дужни пре свега да припреме и омогуће стручно састављање Санационог плана, који
одговара потребама и специфичностима правног лица, а затим да се и непосредно
укључе у спровођење појединих одредби Санационог плана и да обезбеде потребне
поступке за доследну примену утврђених и наложених мера санације. Дужност им је и
да редовно обавештавају начелника о току санације, проблемима и потребама,
организују радне састанке са запосленима ради разматрања питања о мерама које треба
предузети за ефикаснију санацију, а нарочито у вези са пропустима и недостацима у
спровођењу мера санације, нарочито по налазима и примедбама инспекцијских органа.

НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ СЕ САНАЦИОНИ ПЛАН
ИЗВРШАВАТИ
Обим и начин спровођења Санационог плана зависиће од угрожености појединих делова
објекта од пожара и од размере пожара. Санациони план ставља се у функцију приликом
одређеног обима пожара о чему треба да одлучи начелник, дакле у којим обимима пожара ће се
Санациони план активирати, а у којим се настала штета може превазићи текућим акцијама без
овог плана. У сваком случају Санациони план се неће активирати ако је пожар угашен у
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почетној фази, без оштећења која утичу на безбедан рад и даље пословање. У противном, након
одлуке начелника да је потребно активирати Санациони план, он ће се извршавати онако како
је то раније предвиђено у истом плану, како ће се организовати, знати које мере предузети,
коме се обратити, како цео колектив мобилисати у циљу превазилажења новонастале ситуације
и објекат вратити у нормалан рад.

ДИНАМИКА УПОТРЕБЕ И ПОТРЕБНА СРЕДСТВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ САНАЦИОНОГ ПЛАНА
Након сагледавања последица пожара, начелник општине предложиће начин реализације
средстава за санацију последица пожара, као и динамику извођења радова на местима
оштећеним пожаром.

За штету насталу у објекту, средства би се могла реализовати из фонда општине, из
средстава осигуравајућег друштва (уколико је општина осигуран за случај штете причињене
пожаром) или путем кредита код банака преко којих општина послује и обавља своје
финансијске трансакције.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 16-1/2013-VII
Дна: 02. децембра 2013.
Сремски Карловци
НАЧЕЛНИК

Владимир Вишњић, с.р.
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На основу члана 59. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци („Сл.
лист Општине Сремски Карловци“, број 11/12), начелник Општинске управе доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи број: 110-3/2012-III од 15. октобра 2012. године у поглављу “V
Систематизација радних места” врши се следећа измена и допуна у складу са важећим
законским прописима и указаним потребама.
Члан 2.
У члану 20. Одељење за урбанизам, комуналне послове и заштиту животне средине,
после тачке 8. додаје се:
„9. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ
ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

1 извршилац

Обавља послове који се односе на праћење стања из области које регулишу ванлинијски
превоз путника, линијски и ванлинијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и
ствари, ауто и такси превоз, као и прописа који регулишу одржавање и заштиту локалних и
некатегорисаних путева, на терену, сходно законским прописима, уредбама, одлукама и другим
општим актима из предметних области.
Предлаже забрану превоза употребе саобраћајних средстава, искључење возила из
саобраћаја. Врши техничку израду решења из наведених области.
Обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
б) Врста посла
Стручно-аналитички и управни послови.
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в) Услови за рад
VII/1 степен стручне спреме, саобраћајни факултет, 1 година радног искуства, положен
стручни испит.“

Члан 3.
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу Општине Сремски Карловци.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 110-11/2013-III
Дана: 02.12.2013.године
Сремски Карловци

НАЧЕЛНИК
Владимир Вишњић, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:110-12/2013-I/2
Дана:02.12. 2013.
Сремски Карловци

На основу члана 81.став 2. Статута општине Сремски Карловци (''Сл.лист општине
Сремски Карловци''број:12/08 и 17/2012), Општинско веће општине Сремски Карловци,
разматрјући Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи , д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

Д А Ј Е С Е сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи број:110-11/2013-III од
02.децембра 2013.године.

ПРЕДСЕДНИК

Миленко Филиповић, с.р.
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