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ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ 

Члан 1. 

Под појмом „Евакуација“ подразумева се удаљавање лица са простора или 
објекта у коме постоји опасност по живот и здравље људи, до неугроженог простора. 

Евакуација се не изводи само у случају избијања пожара или експлозије већ и у 
случајевима дојаве о могућем терористичком нападу, земљотреса и других 
елементарних непогода. 

 
 

Члан 2 
 
Структура објекта, радних просторија и простора 
 
ЗГРАДА у којој се налази Музеј рударства и металургије Бор, Моше Пијаде 19 

Бор, шифра делатности 9102 Музеји, галерије и збирке, има следеће карактеристике: 
 
Спорност објекта: објекат је спратни. 

 Површина простора: приземље 316,84м², спрат 418,08м². Конак Књаза 
Милпша 98,35м². Купатило Хамам 22,08м². 

 Број запослених радника је укупно 28, а максимално очекивани број 
посетилаца је 300.  

 Обзиром на максимално очекивани број лица у објектима, пројектовани 
капацитет излаза, евакуација свих лица може бити извршена мање од 2 
минута у зависности од места избијања пожара. 

 
 

Члан 3. 
 

Обележавање евакуационих путева: 

 Евакуациони путеви су означени таблама за смер евакуације до безбедне 
површине у објекту. 

 Светиљке паничног осветљења постоје у објекту, постављене су и 
обележене налепницом са смером евакуације, а у случају нестанка 
електричне енергије имају аутономију рада од 2 часа. 

 У објекту постоји графички приказ плана евакуацује са упутством за 
поступање приликом евакуације. 

 Постоји упутство о поступању у случају пожара. 
 
 

Члан 4. 
 

Организација евакуације: 

 У циљу организовања ефикасне евакуације објекта, одређено је лице које 
ће водити евакуацију – руководилац евакуације. 
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 Евакуација ће се увежбавати а сви запослени морају учествовати у 
увежбавању евакуације. 

 
Начин објављивања евакуације: 

 Руководилац евакуације може сам да уочи потребу за евакуацијом, да 
добије дојаву од запослених или присутних у објекту. 

 По пријему дојаве – аларма о месту, величини и правцима ширења 
пожара, руководилац евакуације процењује ситуацију и даје упутсзва 
одређеним лицима о начину и правцу евакуације у зависности од 
угрожености. 

 Обавештење ватрогасацана тел. 193, може извршити лице које је 
приметило да је дошло до пожара, или руководилац евакуације. 

 Ватрогасно - спасилачкој јединици приликом дојаве о пожару или стању 
ванредне ситуације дати податке као што су: тачна адреса, назив објекта, 
најпогоднији приступ објекту, величину објекта и његову спратност, врсти 
и величини пожара (друге опасности), број лица у угроженом простору, 
да ли постоји потреба за евакуацијом и друге податке које тражи 
дежурниу ватрогасно – спасилачкој јединици. 

 Евакуацију може наредити и руководилац акције гашења пожара 
ватрогасно – спасилачке јединице уколико процени да је то потребно. 

 
 

Члан 6. 
 

Главни путеви евакуације: 

 Главни улаз/излаз објекта улице Моше Пијаде. 
 
 

Члан 7. 
 
Тактичке претпоставке евакуације: 

 У случају евакуације, затечена лица у објекту, кретаће се ка најближем 
излазу тј. пута за евакуацију који није угрожен. 

 Приликом организације евакуације треба водити рачуна да се излази 
равномерно како неби дошло до загушења. 

 Евакуација се најпре врши са локација угрожених пожаром. 
 
 

Члан 8. 
 

Начин даванја упозорења лицима: 

 Руководилац евакуације, гласно и разговетно, објављује евакуацију из тог 
дела објекта. 

 Одмах указује на правац кретања приликом напуштања објекта. 

 Смиреним али енергичним гласом (да се оствари ауторитет), 
организовати евакуацију и спречити панику и паничне реакције. 
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 Не треба дозволити да друге особе мењају команде, нарочито ако су 
видно уплашене и узнемирене. Умирити их сигурним ставом и стабилним 
пнашањем и смирено упозорити да се придржавају упутства и редоследа 
евакуације. 

 
 

Члан 9. 
 

Процедура у случају пожара: 

 Након пријема обавештења, о могућем пожару у одређеном сектору, 
запослени одмах обилази означени сектор и ако утврди да пожар није 
локализован приручним средствима, обавештава ватрогасну јединицу и 
одговорна лица корисника тог простора. 

 Запослени ако примети пожар, обавештава непосредног руководиоца и 
лице на пословима заштите од пожара и покушава приручним 
средствима локализовати пожар. 

 Уколико је опасност од пожара у порасту приступа се поступку 
евакуације. 

 Безбедно место је слободан простор испред објекта. На безбедном месту 
извршиће се пребројавање а о лицима која нису присутна обавестиће се 
ватрогасна јединица. 

 
 

1  УПУТСТВО  ЗА  ПОСТУПАЊЕ  У  СЛУЧАЈУ  ПОЖАРА 
 

Члан 10. 

1.1 ДУЖНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Сваки запослени у друштву који примети пожар дужан је да га угаси, ако то може 

учинити без опасности за себе или друге. 

Ако не може сам угасити пожар, дужан је лично или посредно обавестити 

ватрогасну јединицу на тел. 193. 

 

Члан 11. 

 

У случаја избијања пожара: 

 Запослени је дужан да свим расположивим средствима приступи гашењу 

пожара и исти угаси ако то може урадити без опасности за себе или друге. 

 Ако не може сам угасити пожар, дужан је лично или посредно обавестити 

ватрогасну јединицу на тел. 193. 
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 У случају избијања пожара ван радног времена, дужан је телефоном 

обавестити лице на пословима заштите од пожара, ватрогасну јединицу и 

даје неопходне податке. 

 Запослени, без обзира да ли је на радном месту или не, дужни су да се 

одазову п 

 Позиву за гашење пожара ако се процени да је њихова помоћ потребна. 

 Из тих разлога, треба да постоји списак запослених са бројевима телефона. 

 

 

Члан 12 

 

1.2 ПОСТУПАК ПРИЛИКОМ ПОЗИВАЊА ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

Кад се обавештава дежурни ватрогасац потребно је дати следеће податке: 

 Назив и адреса објекта који гори. 

 Врста и намена објекта и врста материјала који гори. 

 Обим – величина пожара. 

 Има ли опасности за људске животе и околне објекте. 

 Најкраћи пут којим се може доћи (да ли је пут широк, проходан и сл.). 

 Друге податке које дежурни ватрогасац тражи. 

 Број телефона са којег се јавља. 

 После извештавања о насталом пожару потребно је спустити слушалицу, како би 

дежурни ватрогасац из ватрогасне јединице могао проверити истинитост о 

пријавлјеном пожару. 

 

Члан 13. 

 

За успешну интервенцију гашења пожара придржавати се следећег: 

 Унапред предузети све потребне организационе, техничке и друге превентивне 

мере (обезбеђење опреме и средстава, обука запослених и др.). 

 Благовремено искључити електричне потрошаче, заврнути довод гаса ако 

постоји. 

 Организовати гашенје пожара тако да се обезбеди рационално ангажовање свих 

присутних. 

 Придржавати се основних правила тактике гашења пожара. 

 По доласку ватрогасне јединице, руководилац акције гашења пожара је 

командир ватрогасне јединице. 

 У току гашења пожара, нико нема право да мења одлуке лица које руководи 

акцијом гашења пожара спасавања људи и имовине. 
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Члан 14. 

 

Поступак при отклањању последица пожара или експлозије: 

 Лице на пословима заштите од пожара (ако је одсутно, онда лице које га 

замењује у том тренутку), дужно је да предузме мере обезбеђења на месту 

пожара или експлозије, како би се сачували трагови и други докази, до доласка 

полиције ради утврђивања узрока пожара или експлозије. 

 Сви запослени су дужни да након пожара или експлозије, отклањају последице, 

без обзира на прописано радно време. 

 

Члан 15. 

 

Начин јављања пожара: 

 У Музеју рударста и металургије Бор, одговорном лицу: Директору. 

 Ватрогасна јединица: 193 

 

 

Члан 16. 

 

 За успешно извршавање задатака на заштити људи и имовине од пожара мора 

се обезбедити довољне количине техничке опреме и средстава за гашење пожара. 

 Опрема и средства за гашење пожара морају се уредно одржавати и редовно 

сервисирати, о чему се мора старатилице распоређено на послове заштите од пожара. 

 Средства за гашење пожара морају се налазити на видним и приступачним 

местима. 

 Ватрогасни апарати и хидрантска мрежа морају се контролисати најмање једном 

у шест месеци од стране овлашћеног правног лица. 

 

 

Члан 17. 

 

 Запослени дужни су да учествују у гашењу пожара и спасавању људи и имовине 

и извршавају налоге руководиоца гашења пожара. 

 О насталом пожару обавештава се одељење за унутрашње послове. 

 После давања знака за узбуну због настанка пожара, забрањује се употреба 

телефона сем за разговоре који су у вези са насталим пожаром. 

 Гашење пожара и спасавање људи и имовине врши се док се пожар не угаси, 

односно док се спасавање не заврши. 

 Место пожара се не сме напуштати пре него што се руководилац акције гашења 

пожара не увери да је пожар угашен. 
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2. НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОЖАРА 
 

Члан 18. 

 

 Оспособљавање запослених из области заштите од пожара врши се на основу 

Програма обуке запослених, из области заштите од пожара. 

 

Члан 19. 

Програм обуке доноси одговорно лице на предлог лица на пословима заштите 
од пожара. Програм обуке мора бити урађен у складу са Правилником о минимуму 
садржине општег дела програма обуке радника из области заштите од пожара, 
узимајући у обзир специфичности радних процеса који се обављају у Музеју рударства 
и металургије Бор. 

На Програм обуке мора се добити позитивно мишљење сектора за ванредне 
ситуације МУП Републике Србије. 

 

Члан 20. 

 
Обука за заштиту од пожара је обавезна за све запослене раднике независно од 

послова и радних задатака које обављају. 
Неодазивање позиву обуци сматра се тежом повредом радне дужности. 
Обука се састоји од: 

 Теоретског дела – предавања из ообласти превентивне заштите од 
пожара. 

 Практичног дела – показана вежба гашења пожара на симулираном 
пожару, делови ПП апарата и принцип и начин гашења пожара. 

Редовна обука запослених врши се најкасније годину дана од дана заснивања 
радног односа. По извршеној обуци запослених, спроводи се поступак теоретске 
провере знања путем тестирања и провере практичне способности. 
О редовној обуци запослених и првој провери знања, мора се водити уредна 
евиденција. 

 
 

Члан 21. 
 

 Теоретска провера знања мора се обављати периодично а најмање једном у три 
године. О спроведеној теоретској провери знања запослених, води се одговарајућа 
евиденција. 
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Члан 22 
 

 Редовну обуку из заштите од пожара, проверу практичне обучености и теоретску 
проверу знања путем тестирања може обављати: 

 Лице на пословима заштите од пожара са положеним одговарајућим стручним 
испитом. 

 Правно лице/предузетник ангажовано по уговору ако испуњава законске 
услове. 

 
 

Члан 23 
 

 Запослени који не задовољава на провери знања, дужан је да најкасније у 
наредних 30 дана приступи поновној провери знања. 
 Ако запослени на поновљеној провери знања не покаже задовољавајуће 
резултате, сматра се да не испуњава услове за даљи рад, на свом радном месту. 
 Уколико постоји опасност од поновног избијања пожара, руководилац акције 
гашења пожара, одредиће ватрогасну стражу са потребним бројем ватрогасаца, справа 
и опреме за гашење пожара. 
 
 

Члан 24. 
 

Саставни део овог Плана евакуације: 

 Прилог 1 – План просторија и путеви евакуације у објекту друштва 

 Прилог 2. – Упутство о поступању у случају пожара 
 
 
 
Бор,________________                                                      Музеј рударства и металургије Бор 
                                                                                                                                                        
                                                                   МП                _______________________________ 
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УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ 

ПОЖАРА 

 
КАДА ЗАПОСЛЕНИ ПРИМЕТЕ ПОЖАР ДУЖНИ СУ ДА ГА  

ЛОКАЛИЗУЈУ И УГАСЕ АКО ЈЕ ТО МОГУЋЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ 
ЗА СЕБЕ И ДРУГЕ ПРИСУТНЕ, КАО И ДА ОБАВЕСТЕ ЛИЦЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ И ДРУГЕ ЗАПОСЛЕНЕ О НАСТАЛОМ ПОЖАРУ 

ПОСТОЈЕЋИМ СРЕДСТВИМА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 

 

УКОЛИКО ЗАПОСЛЕНИ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА САМ УГАСИ 

ПОЖАР ДУЖАН ЈЕ ДА ОДМАХ ОБАВЕСТИ ВАТРОГАСНУ 

ЈЕДИНИЦУ НА  

ТЕЛЕФОН БРОЈ: 193 

 
ДО ДОЛАСКА ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ УКЛОНИТИ ВОЗИЛА И 

ДРУГИ ДОСТУПАН ЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛ СА МЕСТА 

ПОЖАРА 

 

ИСКЉУЧИТИ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ НА ГЛАВНОМ 
ПРЕКИДАЧУ 

 

НА УЛАЗИ ДОЧЕКАТИ ВАТРОГАСНУ ЈЕДИНИЦУ И УКАЗАТИ 

ИМ НА МЕСТО ПОЖАРА 

 

ЗА ВРЕМЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА СВИ ПРИСУТНИ И ПОЗВАНИ 

ЗАПОСЛЕНИ МОРАЈУ ИЗВРШАВАТИ НАЛОГЕ ЛИЦА ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ АКЦИЈЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА 

  

ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ ЉУДИ ВРШИ СЕ ДОК СЕ 

ПОЖАР НЕ УГАСИ И СПАСАВАЊЕ НЕ ЗАВРШИ. УКОЛИКО 

ПОСТОЈИ ОПАСНОСТ ОД ПОНОВНОГ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА 

ПОСТАВЉА СЕ ВАТРОГАСНА СТРАЖА СА ПОТРЕБНИМ 

БРОЈЕМ ЉУДИ И СРЕДСТВИМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 
О НАСТАЛОМ ПОЖАРУ ОБАВЕШТАВА СЕ ПРОТИВПОЖАРНА 

ИНСПЕКЦИЈА 
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