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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС = Институт за онкологију и радиологију Србије 

Запаљиве течности и материје су оне материје и смесе које су на температури изнад 

35
0
C у течном или гасовитом стању, а при 50

0
C имају притисак паре од највише 3 бара 

и температуру запаљивости испод 100
0
C. 

Експлозиви су једињења или смесе које могу за врло кратко време  да развију велику 

запремину гасова на високој температури. 

Eксплозија je процес веома брзог стварања топлотне и механичке енергије, уз 

ослобађање  гасова. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за чување 

запаљивих и експлозивних материја у ИОРС.  

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у свим службама  ИОРС. 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За подручје примене ове процедуре одговорни су запослени који раде са овим 

материјалом у ИОРС. 

За контролу спровођења процедуре одговорни су:  

 Главне сестре Клиника/Служби 

 Директори Клиника/Служби 

 Лице задужено за заштиту од пожара 
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5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Одсек за заштиту од пожара дужан је да врши сталан надзор над спровођењем 

прописаних општих и посебних мера заштите од пожара, посебно у просторијама са 

повећаним пожарним оптерећењем (гаражама, радионицама, кухињама, електро - 

агрегату, гасним станицама медицинских гасова). 

 

У случајевима запажања недостатка у спровођењу прописаних мера које узрокују 

опасности од пожара, одсек одмах предузима енергичне мере за њихово отклањање, а 

по потреби обавештава и тражи помоћ од директора ИОРС. 

Рад са запаљивим течностима и материјама 

1. У канцеларијским и административним просторијама, папир и други материјали 

у процесу рада, могу се налазити само у количинама довољним за рад једне 

смене, сложени на за то одређена места; 

2. Запаљиве течности у процесу рада морају бити смештене у приручни, метални, 

ватростални орман, у количинама довољним само за потребе процеса рада; 

3. Забрањује се претакање запаљивих течности у радним просторијама. Празне 

посуде од запаљивих течности морају се смештати у контејнер изван објекта; 

4. Лако запаљиве течности које се користе у процесу рада, могу се у радним 

просторијама држати у количинама које су потребне за рад једне смене, у 

прописаним херметички затвореним судовима. Забрањује се претакање лако 

запаљивих материја у радним просторијама; 

5. У свим просторијама у којима се користи кисеоник и запаљиве течности, 

забрањује се употреба алата који варниче; 

Услови складиштења запаљивих течности у апотеци и лабараторијама: 

1. Запаљиве течности се могу држати у посудама запремине до 20 литара у 

укупној количини до 200 литара у просторији која мора испуњавати следеће 

услове: 

 излазна врата из просторије у којој су ускладиштене посуде не смеју за време 

боравка запосленог у њој бити закључана односно излаз не сме бити закрчен; 

 посуде се не смеју ускладиштавати у близини улаза, излаза, степеништа и 

пролаза; 

       Температура просторије за ускладиштавање посуда не сме бити већа од +18ºC 

2. Запаљиве течности се могу држати и у само за то израђеним металним 

ормарима који морају испуњавати услове утврђене Правилником о изградњи 

постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих 
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течности („Сл.лист СФРЈ“ 20/71 и 23/70), с тим да укупна количина запаљиве 

течности не сме бити већа од 200 литара. 

ЗАШТИТА ОД ЗАПАЉИВИХ ТЕЧНОСТИ 

 Запаљиве течности које се користе за свакодневни рад морају се држати: 

 У стакленој односно пластичној амбалажи, у количинама неопходним за 

редован рад; 

 Удаљене од грејних тела; 

 На стабилној подлози кака би се елиминисала могућност превртања и истакања 

исте; 

 Боце у којим се држе запаљиве течности обележити са називом исте. 

Рад са медицинским гасовима и у гасним станицама 

1. Сви сигурносни и контролни уређаји на инсталацијама медицинских гасова 

морају увек бити исправни и под сталном контролом.  

2. Пролази и улази у гасне станице увек морају бити слободни, како би се у 

случају пожара што брже извела евакуација и гашење пожара. 

3. Сва врата на објектима гасне станице морају бити закључана. 

4. Руковање и одржавање инсталације могу вршити само радници који у 

потпуности познају саставне делове или цео технолошки процес; 

5. Сва опрема и алат, одећа и руке радника који долазе у додир са кисеоником, 

морају бити одмашћени од трагова уља и масти. При одмашћивању предузети 

мере заштите због опасности при раду са средствима за одмашћивање. 

6. Алат за одржавање инсталације мора бити од материјала који не варничи. 

7. Радници морају имати заштитну опрему, рукавице, наочаре, штитник за лице, 

панталоне без манжетни, ципеле са дебелим ђоном. 

8. Подлога на којој се манипулише са течним кисеоником не сме бити од 

запаљивог и у додиру са кисеоником експлозивног материјала, асфалта и сл. 

9. Забрањује се приближавање постројењу течног кисеоника са запаљеном 

цигаретом и отвореним пламеном. 

10. После рада са течним кисеоником или рада у просторији обогаћеној 

кисеоником, пре додира са извором ватре или отвореним грејачем мора проћи 

минимално 30 мин; 

11. У просторији са садржајем кисеоника > 22%  и мањим од 19% треба обуставити 

даљи рад; 

12. Залеђен вод кисеоника одмрзавати топлим ваздухом и водом, а никако 

отвореним пламеном или усијаним предметима. 

Складиштење експлозивних материја 

Експлозивне материје се складиште у наменској просторији (просторија за 

медицинске гасове) под следећим условима: 
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 боце у којима се налазе експлозивне материје морају бити  атестиране, 

обезбеђене од пада и удара и заштићене од утицаја високих температура;  

 пуне боце складиштити одвојено од празних; 

 редовно одржавати чистоћу у просторији у којој се складиште експлозивне 

материје; 

 грејање просторије се може вршити само радијаторима на топлу воду или пару 

ниског притиска; 

 температура просторије у којој се налазе експлозивне материје не сме прелазити 

18⁰C; 

 на улазу у просторију у којој се налазе експлозивне материје постављају се 

уочљиви натписи о забрани пушења, забрани уласка са отвореним пламеном и 

ужареним предметима, забрана употребе алата који варничи и упозорење о 

опасности при руковању боцама масним рукама; 

 боцама рукује и транспортује их до одељења лице које мора бити обучено за 

руковање са судовима под притиском. 

Рад са кисеоником 

1. Неопходна је стална контрола технолошког процеса нарочито у фази претакања 

течног О2, од стране квалификованог и обученог радника. 

2. Руковање и одржавање инсталације могу вршити само радници који у 

потпуности познају саставне делове или цео технолошки процес. 

3. Алат за одржавање инсталација мора бити од материјала који не варничи. 

4. Радници морају имати заштитну опрему, рукавице, наочаре, панталоне без 

манжетни, ципеле са дебелим ђоном. 

5. Подлога на којој се манипулише са течним кисеоником не сме бити од 

запаљивог и у додиру са кисеоником експлозивног материјала. 

6. Забрањује се приближавање постројењу течног кисеоника са запаљеном 

цигаретом и отвореним пламеном. 

7. После рада са течним кисеоником или рада у просторији обогаћеној 

кисеоником, пре додира са извором ватре или отвореним грејачем мора проћи 

минимално 30 минута. 

Рад са азот-субоксидом 

1. При раду са Н2О обавезно се морају одстранити уља и масти са алата и опреме; 

2. При раду са Н2О, одећа, алати, руке радника не смеју бити запрљани, нити смеју 

да имају трагове масти и уља, а алат са којим се ради не сме варничити; 

3. Забрањено је пушење, варничење и примена отвореног пламена на растојању 15 

м од места где се Н2О складишти или се ради са њим; 

4. Након напуштања простора у којем је била атмосфера обогаћена азот-

субоксидом, пре паљења цигарете или додира са било којим извором ватре или 

топлоте мора да протекне довољно време да би се одећа проветрила и 

ослободила абсорбованог азот-субоксида; 
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5. Ако је вод азот-субоксида залеђен или смрзнут, одмрзавање се сме вршити само 

топлим ваздухом, топлом водом, паром и сл.; 

6. Ако у једној просторији у којој се ради са Н2О садржај кисеоника буде мањи од 

19% треба обуставити сваки даљи рад; 

7. Код поправке или контроле уређаја за Н2О смеју се употребљавати светиљке 

напона до 24 В. Прописна лампа мора бити снабевена заштитном мрежом, а 

гумени каблови морају бити одмашћени. 

За правилно руковање опремом и инсталацијом треба се строго придржавати 

упутстава и напомена. 

  

6. ДОКУМЕНТA 

 Правила заштите од пожара 

 План за случај масовних несрећа и акцидентних ситуација 

 Процедура за случај акцидентне ситуације  

 Поступање у ванредним ситуацијама.  

 

 


