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На основу члана 53. став 3. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник СРС“, 

број 111/09, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони ), а у складу са 

Правилником о минимуму садржине општег дела програма обуке радника из 

области заштите од пожара („Сл. гласник РС“ број 40/90), директор 

Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево“ из Ваљева, дана 

26.10.2022. године, доноси следећи: 

 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

ОСНОВНЕ ОБУКЕ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

 

 

Члан 1. 

 

Сваки запослени радник је у обавези да се упозна са опасностима од пожара 

на радном месту, прописаним упутствима, упозорењима и забранама, као и 

употребом средстава и опреме за гашење пожара, поступком у случају 

пожара и са одговорношћу због непридржавања прописаних или наложених 

мера заштите од пожара.  

 

Обука  се изводи у следећим случајевима: 

 

- најкасније у року од једне године од ступања на рад, 

- при распоређивању на друго радно место, и  

- сваке треће године провера знања. 

 

Члан 2. 

 

У циљу упознавања и обучавања са опасностима од пожара и експлозија 

овим Програмом се прописује начин упознавања и обучавања, теме за обуку 

и евиденције о обучености радника.  

 

Члан 3. 

 

Обука и практична провера знања радника из области заштите од пожара је 

обавеза за све раднике, без обзира на послове и задатке које обављају, 

стручну спрему и године стажа. 

Радници су дужни да присуствују обуци и провери знања. 

 

 

 



Члан 4. 

 

Спровођење обуке из области заштите од пожара, а на основу овереног 

Програма, може се поверити одговарајућој стручној установи или  лицу 

са положеним стручним испитом за рад на пословима заштите од пожара. 

 

Члан 5. 

 

Одговорно лице за спровођење програма обуке из области заштите од 

пожара у обавези је да води евиденцију о основној обуци и провери знања 

из области заштите од пожара запослених радника. 

 

Члан 6. 

 

Евиденција садржи: 

 

- Записник о извршеној обуци и провери знања,  

- Списак радника који су присуствовали обуци и провери, 

- Тест питања са провере знања  

 

Члан 7. 

 

Програм основне обуке запослених радника из области заштите од 

пожара састоји се из: 

 

- општег дела,  

- посебног дела и 

- практичног дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПШТИ ДЕО 

 

 

1. ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОЖАРА  

 

      А) Прописи из области заштите од пожара 

 

       а) Закон о заштити од пожара 

 

- основне одредбе,  

- планирање и организовање заштите од пожара, 

- мере заштите од пожара 

- организација ватрогасне службе 

- надзор над спровођењем заштите од пожара  

- казнене одредбе.  

 

б) Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима  

 

- дефиниције појмова запаљивих и горивих течности и гасова, 

- обавезе при одређивању локације за складиштење запаљивих течности 

и гасова, 

 

г) Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког 

електрицитета 

 

- појам статичког електрицитета и начин настајања, 

- опасности од статичког електрицитета, 

- мере заштите од статичког електрицитета, 

 

д) Уредба о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, 

резања и лемљења  

 

- привремена места за заваривање, 

- поступак издавања одобрења за извођење радова заваривања, 

- посебне мере заштите од пожара и експлозије. 

 



Б) Нормативно уређење заштите од пожара 

 

а)   План заштите од пожара 

 

- план заштите од пожара јединица локалне самоуправе   

- план заштите од пожара правног субјекта 

 

б)    Правила заштите од пожара 

 

- организација технолошког 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, 

- заштита од пожара у зависности од намене објекта, 

- План евакуације и упутство за поступање у случају пожара, 

- начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара. 

 

В) Планирање и организовање заштите од пожара 

 

- стратегија заштите од пожара, 

- категоризација према угрожености  од пожара и организација заштите 

од пожара у зависности од степена угрожености, 

- ватрогасне јединице, 

- служба заштите од пожара 

- референт заштите од пожара 

- радници задужени за организовање и спровођење мера заштите од 

пожара, 

- обавезе запослених радника у погледу спровођења мера из области 

заштите од пожара, 

- начин дојаве пожара, и 

- обавезе запослених радника у погледу гашења насталог пожара. 

 

Г) Превентивне мере заштите од пожара 

 

- циљ спровођења превентивних мера заштите од пожара, 

- грађевинске мере (локација објеката, степен отпорности објекта на 

пожар, пожарни сектори, противпожарна врата, прозори, зидови, 

грађевински материјали, прилази, пролази, растојање између објеката и др.), 

- електро мере (уградња, постављање и одржавање електро уређаја и 

инсталација, уземљење, заштита од опасног напона додира, заштита од 

атмосферског пражњења, заштита од статичког електрицитета, периодична 

испитивања: значај и рокови), 

- машинске мере (грејање, климатизација, вентилација, трење, 

противпожарне клапне и др.), 



- технолошке мере (складиштење и коришћење запаљивих и експлозивних 

материја, течности и гасова под притиском, зоне опасности, складиштење 

архиве) 

- мере заштите у стамбеним, јавним објектима, радионицама, 

магацинима, канцеларијама и другим просторима, и 

- ватрогасне страже. 

 

Д) Обавезе правних субјекта у спровођењу мера заштите од пожара 

 

- обавезе органа управљања, директора, радника са посебним овлашћењима 

и одговорностима као и обавезе, одговорности и дужности свих запослених 

радника у предузећу.  

 

Ђ) Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара  

 

- дисциплинска и материјална одговорност радника, 

- прекршајна одговорност правног лица и одговорних лица због 

неспровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара,  

- кривична одговорност одговорних лица због насталих последица код 

неспровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара. 

 



2. ПОЖАРИ И НАЧИН ПРЕНОШЕЊА ТОПЛОТЕ  

 

А) Основи горења 

 

- дефиниција горења, 

- горење чврстих материја: групе чврстих материја по начину 

сагоревања, 

- горење течних материја: појам експлозивне смеше, ДГЕ и ГГЕ,  

- горење запаљивих гасова и  

- експлозије. 

 

Б) Основни појмови о горењу 

 

- услови за настајање процеса горења: горива материја, кисеоник, 

енергија,  

- врста процеса сагоревања: оксидација, бурна оксидација горења и 

експлозија, 

- продукти сагоревања: дим, отровни гасови, пламен и топлота, 

- подела пожара по класама, 

- подела пожара по фази развоја: почетни, разбуктали и фаза живог 

згаришта, 

- подела пожара по величини: мали, средњи, велики, катастрофални 

(блоковски), 

- подела пожара по месту настајања: спољњи и унутрашњи. 

 

В) Преношење топлоте 

  

- провођењем, 

- додиром, и 

- зрачењем. 

 

3. ОСНОВНИ НАЧИНИ И УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА 

 

- нехат и непажња, 

- намера, 

- дечја игра, 

- природна појава, 

- отворен пламен, 

- елекртична енергија (ел. апарати и уређаји, ел. проводници, 

преоптерећење) 

- заваривање, резање и лемљење, 

- статички  еклектрицитет, 

- атмосферски електрицитет 



- самоупала, 

- топлотно деловање сунца, 

- механичка енергија – трење 

- конструктивни недостаци, 

- грађевински недостаци, 

- ложишта огњишта  

- опушак од цигарете, 

- егзотермна реакција. 

 

 

4. МЕТОДЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА 

 

- одузимање топлоте - хлађење, 

- одузимање кисеоника - угушивање,   

- антикаталитички, 

- гашење пожара на отвореном простору, 

- гашење пожара у затвореном простору,  

- гашење људи захваћених пожаром, и 

- гашење превозних средстава. 

 

5.  СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 

- вода, особине, начин деловања, побољшање особина воде, могућност 

употребе у разним облицима, класе пожара,  

- пена, добијање, особине, врсте екстрата, подела: тешка, средња и лака 

пена, средства и уређаји за добијање пене, основни захтеви за пену, начин 

деловања, класе пожара, 

- прах, састав, особине, принцип деловања и врсте пожара који се гасе 

прахом, 

- угљендиоксид, опште особине, деловање, опасности при употреби у 

затвореном простору, врсте пожара који се гасе угљендиоксидом, 

- халон, опште особине, деловање, опасности при употреби у 

затвореном простору, врсте пожара који се гасе халоном, 

- инерген, састав, опште особине, деловање, врсте пожара који се гасе 

инергеном, 

- аргон и аргонит, физичкохемијске особине, примена, начин деловања, 

- приручна средства за гашење, врсте, начин деловања и област 

примене. 

 

6. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИ ГАШЕЊУ ПОЖАРА 

 

- подупирање међуспратних кострукција, 

- заштита од дејства топлоте- пламена, 



- заштита од продуката сагоревања, 

- заштита од електричног удара, 

- заштита од радиоактивног зрачења, и  

- заштита од експлозија у току пожара. 

 

 

7. ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА 

 

- ручни преносни и превозни апарати за гашење пожара (врсте, намена, 

активирање, чување, одржавање и испитивање), 

- хидрантска мрежа (руковање, контрола, испитивање и потребна 

опрема за хидранте), 

- системи за рано откривање и дојаву пожара (ручни и аутоматски 

јављачи пожара и централе за дојаву пожара), 

- стабилни системи за гашење пожара (избор најповољнијег система у 

односу на класу пожара и начин активирања, спринклер и дренчер 

инсталације, стабилни системи са угљендиоксидом, пеном, прахом, 

инергеном).



8. ПОСЕБАН ДЕО 

 

8.1. Степен угрожености технолошког и радног процеса 

 

За одвијање процеса рада школа користи 2 школска објекта (А и Б), 

дом за смештај ученика и фискултурну салу, као и објекте школске 

економије: стаја за краве са подмлатком и јунад, стаја за свиње, стаја за овце, 

просторија за коке носиље, радионица за биотехнологију, стаја за коње, 

сило-тренч, објекти за смештај житарица и припрему концентроване сточне 

хране, објекат за смештај кукуруза, стакленици, машинска радионица, 

столарска радионица, ветеринарска амбуланта, гаража за смештај возила и 

машина, надстрешница за смештај прикључних машина, свлачионице и 

учионица за практичну наставу, магацински и остали смештајни простор. 

 

У објектима се образују ученици у средњем школском образовању. У 

учионицама се одвија класична настава, а у кабинетима је настава уз 

коришћење опреме према намени кабинета.  

 

Теоријска настава се одвија у два школска објекта у којима се налази 8 

класичних учионица, 3 специјализоване учионице (за информатику, 

механизацију и медијатека),  8 кабинета (микробиологија, прехрамбена 

технологија, страни језици, хемија, физика, сточарство и ветерина, ратарство, 

повртарство), библиотека са читаоницом, управа школе и ђачки клуб. 

 

У кабинетима микробиологије и хемије се користе одређене 

хемикалије. Хемикалије се налазе у оригиналним паковањима, у малим 

количинама. Чувају се у издвојеном простору, у закључаним орманима из 

којих се узимају само по одобрењу и уз надзор професора.  

 

За опасне материје које се користе постоје сигурносни листови у којима 

су наведене карактеристике материје и мере опреза при њиховом коришћењу 

које су од значаја за безбедност и здравље запослених и заштиту од пожара. 

 

За рад у овим кабинетима направљена су и истакнута правила 

понашања, мере опреза, одлагање преосталих опасних материја, мере прве 

помоћи и упутства за рад са појединим класама опасних материја. 

 

На првом спрату и поткровљу Дома се налази укупно 28 соба за 

смештај ученика и заједничке просторије (учионице, ТВ сала, простор за 

дружење и забаву), у приземљу је трпезарија и кухиња, а у подруму техничке 

просторије.  

 



У кухињском блоку дома се врши припрема хране, уз термичку обраду. 

Ови процесу су контролисани коришћењем савремених термичких уређаја са 

термостатима. Поред тога, сви процеси се одвијају уз стално присуство и 

надзор запослених радника.   

 

У техничким просторијама дома, у подруму, су лоциране машина за 

прање веша, ваљак и радни сто за пеглање. Рад машине за прање веша је 

аутоматски, по одбраном програму рада. Пеглање веша се врши само уз 

присуство запосленог радника. 

 

Сеници, складишта житарица и млин представљају опасност за 

настанак пожара због могућих узрока самоупале (мокро сено, недовољна 

вентилација) и опасности од експлозије (експлозивне прашине брашна). 

 

Ратарска производња се реализује на отвореном пољу укупне површине 

60ха. Парцеле су распоређене на 4 локације.   

 

Комплекси се не налазе поред железничке пруге и значајних путних 

праваца са великом фреквенцијом саобраћаја и пешака. 

 

На парцелама се сеју ратарске културе према планираном плодореду. 

Стрни усеви се сеју укупне просечне површине 6-12ха, стим што је 

максимална површина једне парцеле под пшеницом до 5ха.  Поред тога се 

води рачуна да парцеле са стрним усевима буду испресецане парцелама са 

другим ратарским културама.  

 

(5) Количина материја по производним и складишним грађевинским 

објектима 

 

 

8.2.Материјали који се производе, користе или ускладиштавају 

 

У школским објектима се не користе материје које су опасне за 

избијање и ширење пожара, као што су запаљиве течности и гасови, изузев 

хемикалија у кабинету хемије и биохемије. Максималне количине појединих 

запаљивих материја у овим кабинетима су до 5л.  

 

У осталим деловима објекта А и објекта Б се налази уобичајени 

намештај у учионицама, кабинетима и  канцеларијама.  

 

У кухињи Дома ученика се користе прехрамбене намирнице, јестиве 

масноће биљног и животињског порекла, средства за одржавање хигијене. 



Ова роба се складишти у магацинима, који су издвојени од Дома, у посебном 

објекту.  

 

У таванском простору објеката економије се налази 30т пшенице. 

 

Тавански простор млина се користи такође за складиштење житарица. 

Кукуруз се складишти у чардацима и ту се налази до 70т кукуруза. 

 

Житарице за исхрану стоке се мељу два пута недељно, тако да се не 

праве веће залихе припремљене хране.  

 

Стрна жита у време сазревања, рачуна се три недеље пре жетве, се 

могу запалити. Такође, постоји опасност да буду захваћени пожаром 

овршено жито и слама и то спољњим извором паљења или због самоупале. 

 

Дизел гориво које се користи за покретање пољопривредних машина 

спада у запаљиве течности и има све опасности које са собом носе запаљиве 

течности.   

 

Сеници, силоси житарица и млинови представљају опасност за 

настанак пожара због могућих узрока самоупале (мокро сено, недовољна 

вентилација) и опасности од експлозије (експлозивне прашине брашна). 

 

Средства за заштиту биља су у оригиналним паковањима запремине 

до 1л и налазе у посебној просторији, у орману. Нека од средстава за 

заштиту биља су запаљива. Максималне количине запањивих средстава за 

заштиту биља су 10л. 
 

8.3. Могући пожари у објектима 

 

У самим школским објектима, нема специфичних места која би се 

рангирала по вероватноћи избијања и ширења пожара. Ипак се могу 

издвојити кабинет за хемију и биохемију и рачунарска учионица. 

 

У Дому су пожарно угрожене техничке просторије, због сталног рада 

термичких уређаја и могућности њиховог квара, затим простор кухиње где 

могу отказати заштитни уређаји на термичким потрошачима (термостати) 

или због нехата запослених. 

 

На школској економији, до пожара може доћи због самоупале сена или 

житарица. У процесу рада ова опасност се елиминише контролом 

влажности сена и житарица и  редовним надзором и визуелним прегледом. 

 



При млевењу житарица се ствара запаљива и експлозивна прашина. 

Опрема за млевење и припрему концентроване хране је у издвојеном делу, 

са квалитетним отпрашивањем и уземљена ради одвођења статичког 

електрицитета насталог при кретању житарица. 

 

Опасност од пожара је присутна и при одржавању пољопривредне 

механизације. У радионицама и простору за гаражирање пољопривредне 

механизације, се врши одржавање возила и машина и њихове поправке. 

При томе се врше радови сечења, брушења, варења. Користе се запаљиве 

течности и гасови, као и гасови под притиском. 

8.4. Карактеристике објеката 

Школски објекат А 

Објекат је у основи облика ћириличног слова «Г», спратности 

По+Пр+1С. Простире се у правцу север – југ и паралелан је са улицом 

Жељка Васиљевића. Габарит објекта у приземљу је 37,95х12,70 + 

15,50х9,60м.  

Подрум се налази испод дуже стране објекта и повезан је са 

приземљем преко два двокрака АБ степеништа. У подруму су две независне 

целине: у јужном делу је ученички клуб, а у северном делу је подстаница 

централног грејања и оставе. 

Приземље и спрат су коридорног типа, односно са централним 

ходником и просторијама које се налазе са једне или обе стране ходника.  

Садржај приземља је следећи: у централном делу су канцеларије 

управе школе, у јужном делу су библиотека са читаоницом и у северном 

делу су учионице. 

На спрату објекта су класичне учионице, кабинети и оставе. Ширина 

ходника у делу са учионицама је од 2 до 2,8м, а у средишњем делу 

приземља, ходник је ширине 1,20м.  

У објекту постоје два двокрако степениште која повезују све три 

етаже и која се налази уз западни фасадни зид. Степеништа су са природним 

осветљењем и могућношћу одимљавања у случају пожара.  

 



Главни улаз у објекат је са западне стране, лоциран у средишту 

објекта. Са источне стране, из школског дворишта, постоје још два улаза.   

Укупна површина објекта је око 1000м2. 

Школски објекат Б 

Објекат је у основи облика ћириличног слова «П», спратности Пр+1С. 

Простире се у правцу север – југ и паралелан је са улицом Жељка 

Васиљевића. Габарит објекта у приземљу је 40,89х9,90 + 2х(9,00х7,10)м.  

Приземље и спрат су коридорног типа, односно са централним 

ходником и просторијама које се налазе са једне или обе стране ходника.  

Садржај приземља је следећи: у јужном делу су канцеларије школске 

економије и зубна амбуланта, а затим се налазе 2 учионице, кабинет хемије 

са оставом за хемикалије, свечана сала и санитарни блок. 

На спрату објекта су класичне учионице, кабинети, наставничка 

канцеларија и санитарни блок. Ширина ходника је 1,90м.  

У објекту постоје два двокрака степеништа која повезују приземље и 

спрат и која се налазе уз источни фасадни зид. Степеништа су са природним 

осветљењем и могућношћу одимљавања у случају пожара.  

Главни улаз у објекат је са западне стране, лоциран у средишту 

објекта. Са јужне стране постоји још један улаз у део где су лоциране 

канцеларије школске економије.   

Укупна површина објекта је око 1100м2. 

Школски објекти су класичне градње са темељима од камена. Носиви 

зидови су зидани од опеке старог формата и обострано омалтерисани. 

Таванице су формиране од дрвених тавањача постављених у два правца, са 

испуном од мешавине земље и плеве, преко чега су постављене талпе и 

ливен под. Обзиром на извршене радове реконструкције објеката и 

инсталација, оцењује се да нису угрожени од настанка пожара. 

За термичку изолацију објеката нису коришћени гориви материјали.  

Степеништа су армирано - бетонска са степеницама од вештачког 

камена (“терацо“).  



Фасадна столарија је пројектована и уграђена као дрвена столарија, 

али је извршена њена замена ПВЦ столаријом. 

Подови у свим просторијама су углавном од „виназ“ плоча на подлози 

од флуорбида. У санитарним и мокрим просторијама, подови су од клинкер 

плоча. 

Кров је дрвени са дашчаном оплатом на коју је постављен кровни 

покривач од црепа. 

Дом ученика 

Дом за смештај ученика је модеран, савремени објекат, спратности 

Пр+1С+Пк. Испод дела објекта је подрум у коме су смештене просторије 

вешераја. 

У приземљу дома налази се трпезарија са самоуслужном линијом за 

ученике капацитета 140  места. Кухињски блок у свом саставу поседује 

млекару, месару и пекару.  

На првом спрату дома налази се 12 соба за смештај ученика, док се на 

другом спрату налази 14 соба за смештај.  

Дом располаже заједничким просторијама које се користе за учење, 

исхрану, дружење, спорт и разоноду: трпезарија,  учионице,  ТВ сала,  

простор за дружење и забаву.  

Етаже објекта су повезане АБ степеништем које је лоцирано у 

средишту објекта, уз подужни фасадни зид. Ходник објекта је кроз његову 

средину и повезује све просторије. 

Главна улазна врата у објекат су двокрилна са отварањем у смеру 

излаза. Поред тога, из сале ресторана постоје заокретна, једнокрилна врата 

која воде директно напоље. Кухињски блок има економски улаз који се 

може користити за евакуацију лица из овог дела дома. 

Површина објекта је 1475м2.  

Дом ученика је класичне градње и грађевински елементи објекта 

испуњавају захтев за IV степен отпорности објекта на пожар. Конструкција 

објекта решена је као скелетна армирано бетонска конструкција ливена на 

лицу места. Зидови су од опекарских производа. Кровна конструкција је 

дрвена, а кровни покривач је цреп.  



 

Подови у свим просторијама су углавном од „виназ“ плоча на подлози 

од флуорбида. У санитарним и мокрим просторијама, подови су од клинкер 

плоча. 

Као изолација фасадних зидова су коришћени материјали на бази 

полистирена. 

Фискултурна сала 

Фискултурна сала је слободностојећи објекат, лоциран у источном 

делу школског дворишта. Објекат је изграђен 2007. године и садржи 

спортску салу и пратеће просторије (свлачионице, справарницу, санитарни 

блок) у приземљу, а на спрату изнад пратећих просторија је мала сала, 

канцеларија за наставника и санитарни чвор.  

У објекту се одвија настава физичког васпитања и спортска 

такмичења. Уз један зид сале се налазе трибине капацитета цца 100 лица. 

Из сале постоје двоја двокрилна врата која воде директно напоље, као 

и двокрилна врата која воде у ходник према главном улазу у објекат.   

Укупа нето површина објекта је 826м2. 

Фискултурна сала је грађена у комбинацији дрвених ламелинарих и 

челичних носећих стубова. Фасадни зидови су од сендвич панела и 

делимично зидани гитер блоковима. Испуна панела је минерална вуна. 

Изолација зиданих зидова је материјал на бази полистирена. 

Кровна конструкција је челична, а кровни покривач је роловани лим. 

Школска економија 

Објекти школске економије су углавном грађени „на дуж“, са улазом у 

поједине просторије директно из дворишта. На тај начин су просторије 

приземља објеката засебни пожарни сектори. 

У објектима у којима се таван користи за смештај житарица, 

међуспратна конструкција је АБ плоча, а тавански простори су међусобно 

одвојени калканским зидовима. 



Школска економија се простире на 60ха обрадивог земљишта са 

ратарско - повртарском, воћарско - виноградарском, сточарском и 

цвећарском производњом.   

 

Земљиште се налази на пет локације: на локацији школе 12,36ха, у 

катастарској општини Горић 4ха, катастарској општини Лукавац 22ха, 

катастарској општини Забрдица 16ха и катастарској општини Попучке 7,5ха. 

 

Пољопривредно земљиште обухвата: производни засад шљиве, 

виноград, матичњак вегетативних подлога, матична стабла за репродукцију, 

воћни расадник, ратарске културе (кукуруз, пшеница, сточни грашак, 

тритикале, овас, јечам, луцерка...), повртарске културе (лук, кромпир, 

шаргарепа, цвекла, пасуљ, боранија, грашак, купус, карфиол, краставац, 

парадајз, паприка, салата), производња расада једногодишњег цвећа, 

дендролошки расадник, ботаничка башта са лековитим и зачинским биљем 

различитих фамилија, школски парк. 

 

Комплекси се не налазе поред железничке пруге и значајних путних 

праваца са великом фреквенцијом саобраћаја и пешака. 

 

На парцелама се сеју ратарске културе према планираном плодореду. 

Стрни усеви се сеју укупне просечне површине 6-12ха, стим што је 

максимална површина једне парцеле под пшеницом до 5ха.  Поред тога се 

води рачуна да парцеле са стрним усевима буду испресецане парцелама са 

другим ратарским културама.  

 

 

8.5. Специфичне мере заштите од пожара 

 

-    значај поштовања истакнутих забрана и прописаних процедура, 

- значај одржавања реда и хигијене, 

- поступци и опасности при извођењу радова заваривања 

- опасности и мере заштите при извођењу радова на одржавању 

пољопривредне механизације и инсталација, 

- одлагање отпадног материјала, 

- начин алармирања и план напуштања објеката у случају пожара, 



 

9.  ПРАКТИЧНИ ДЕО 

 

- употреба ручних и превозних апарата типа "С" и "ЦО2" за гашење 

почетних пожара, 

- употреба спољашње и унутрашње хидрантске мреже, 

- употреба приручних средстава за гашење пожара, 

- симулација пожара и евакуација запослених, 

- симулација обавештавања ватрогасне јединице и одговорних лица, 

- спашавање лица и имовине, 

- упознавање са местом главног прекидача за искључење електричне 

енергије у објекту. 

 

На овај Програм потребно је прибавити мишљење од надлежног органа за  

унутрашње послове, а исти ступа на снагу усвајањем од стране органа 

управљања, односно Школског одбора. 

 

 

У Ваљеву,  26.10.2022. године                       

 

 

                          ДИРЕКТОР 

 

                      ______________________ 
                                                                                       (дипл.инж.Милан Гајић,проф.) 

              

 


