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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС=Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Процедуром се дефинише:  

 Правилно поступање у случају пожара  

 Време реаговања   

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ   

За спровођење процедуре одговорни су сви запослени.    

                              

4. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

У случају настанка пожара у ИОРС, неопходно је придржавати се следећег: 

 

1. Запослени који је приметио пожар, гласно узвикује “ПОЖАР” 

2. Активира ручни јављач пожара  

3. Позива ватрогасну јединицу на броj 193 или портирницу и пријављује настали 

пожар. 

4. Одмах приступа гашењу пожара, након процене да нема непосредних опасности 

по његово здравље и да се тиме неће изложити додатним већим ризицима 

5. У зависности од тога шта гори, примењује: 

 Ручне ватрогасне апарате типа S (са прахом) или CО2, за гашење пожара 

инсталација и ел. уређаја. Током гашења пожара алармира и искључење 

електричне енергије 

 Воду из зидних хидраната, за гашење предмета и чврстих матерјала уз 

претходно искључење струје. Употреба воде као средства за гашење се 

ограничава на оне просторије, где нема архивског материјала и 

медицинских апарата и уређаја. 

6. Након процене који и колики ватрогасни апарат треба применити, гашењу 

пожара се приступа мирно и сабрано, али брзо. Обзиром на ограничену 

количину средстава за гашење, ватрогасни апарати се морају употребити одмах 

по избијању пожара. 
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4.1 Поступак руководилаца организационих јединица ИОРСа 

Руководиоци организацијских јединица, чим чују узвик "ПОЖАР" или алармну 

сирену аутоматске дојаве пожара, или га неки од радника обавести, одмах одлази на 

место настанка пожара. Ако је већ извршена дојава пожара и његово гашење почело, 

организује учешће осталих радника у гашењу пожара и спасавање особа и имовине, а 

ако није почело гашење одмах организује гашење пожара, па и сам учествује у њему. 

Непосредни руководиоци или њихови заменици организују отварање излаза и 

напуштање просторија од стране пацијената, одн. болесника и забрањује приступ месту 

гашења пожара. 

Дежурни медицински радници одмах после настанка пожара и извршене његове 

дојаве, организују И руководе обавештавањем болесника о насталом пожару, 

организују излазак болесника из соба И напуштање угроженог дела зграде, према 

Плану евакуације. Спречавају појаву панике и нереда. 

 

4.1.1. Поступак радника службе заштите од пожара и безбедности 

Дежурни ватрогасац, одн. дежурни радник физичко-техничког обезбеђења, по пријему 

обавештења о насталом пожару или када чује алармну сирену, одмах позива 

телефонски број 193 (Професионална ватрогасна јединица МУП-а), а затим извештава 

референта заштите од пожара и директора установе или његовог заменика о насталом 

пожару. 

После извршене дојаве пожара, дежурни ватрогасац одн. дежурни радник физичко-

техничког обезбеђења забрањује улазак у болнички круг и у објекат неовлашценим 

лицима и спречава настанак панике. Болесницима даје неопходне информације и 

забрањује свако коришћење телефона. Прати кретање радника и сарађује са 

руководиоцима организацијских јединица и командиром професионалне ватрогасне 

јединице и извршава наређења која му издаје референт заштите од пожара. 

Код дојаве пожара преко централе за аутоматску и руцну дојаву пожара, дежурни 

ватрогасац, одн. дежурни радник физичко-техничког обезбеђења поступиће по Плану 

алармирања - узбуњивања. 

 

Дежурни ватрогасац, одн. дежурни радник физичко-техничког обезбеђења, уколико 

није на послу референт заштите од пожара или руководилац службе заштите и 

безбедности, сачекује долазак командира професионалне ватрогасне јединице при 

доласку му даје све неопходне информације о месту настанка пожара, врсти пожара и 

даје и друге информације које су неопходне за брзу и успешну интервенцију. 
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Поступак по доласку професионалне ватрогасне јединице 

По доласку професионалне ватрогасне јединице МУП-а, референт заштите од пожара 

или дежурни ватрогасац, радник физичко-техничког обезбеђења, непосредни 

руководилац или његов заменик, сачекује командира професионалне ватрогасне 

јединице, информише га о месту и природи насталог пожара, шта гори, шта је до сада 

предузето и води га до места пожара. По доласку професионалне ватрогасне јединице, 

гашењем пожара и свим активностима у току интервенције, руководи командир ПВЈ. 

Референт заштите од пожара и непосредни руководиоци организацијских јединица 

дужни су да извршавају задатке које им поставља командир професионалне ватрогасне 

јединице у току интервенције, ангажовањем и потребног броја радника. 

Организација веза код дојаве и у току гашења пожара 

За интерну дојаву пожара у ИОРСу, користе се директни и локални телефони АТЦ 

Београд. Радници одмах по настанку, односно по уочавању насталог пожара, 

алармирају пожар дежурном раднику физичко-техничког обезбеђења (преко ручних 

јављача пожара) телефоном - локалом, одн. усмено или позивају Ватрогасну бригаду 

бирањем телефонског броја 193 позивају и врше дојаву пожара при чему дају следеће 

информације : своје име, презиме и функцију, назив и пуну адресу објекта, шта гори и 

у ком делу објекта. 

Када се укажу могућности, извештава референта заштите од пожара или директора – 

непосредног руководиоца. 

Дежурни радник физичко-техничког обезбеђења, одмах по пријему и провери 

информације дојаве пожара, ако то већ раније није учињено, бира телефонски број 193 

позива Ватрогасну бригаду и врши дојаву пожара при чему даје своје име и презиме, 

назив и адресу објекта, шта гори и у ком делу објекта. 

 

Одмах по извршеној дојави, проналази дежурног ватрогасца и извештава референта 

заштите од пожара или директора, одн. руководиоца организацијске јединице. 

Од момента настанка пожара телефони локалне ТЦ и АТЦ Београд не могу се 

користити у друге сврхе, сем за потребе интервенције - гашења пожара и спасавања. 

Одговорности и овлашћења 

Главне сестре радних јединица,  сви запослени који у свом раду имају контакта са 

пожаром. 
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Прилози 

Правила заштите од пожара. 

 

Веза са другим документима 

План заштите од пожара и правила заштите од пожара 

 


