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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Веће Градске општине
I-03, Број: 020-3-150/17 – 25.05.2017.године
Београд, Македонска 42
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Веће Градске општине Стари град, на седници одржаној дана 25.05.2017. године, на основу члана 77.
тачка 32а. Статута Градске општине Стари град („Службени лист грaдa Бeoгрaдa“, брoј 4/14 - пречишћен текст,
25/15 и 94/16), а у вези члана 28. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Србије", број
111/2009 и 20/15), доноси
ИЗМЕНЕ ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Члан 1.
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МЕЊА СЕ члан 18. Правила о заштити од пожара Градске општине Стари град (I-03, Број: 020-3-443/13
од 15.08.2013.године), тако да гласи:
„Члан 18.
У случају пожара све присутне особе су дужне да угасе почетни пожар, ако то могу да учине безбедно за себе
и друге особе.
Узбуњивање запослених и присутних лица у згради, врши се активирањем сирена противпожарног система,
уколико се он не укључи, усмено-гласом за то задужених радника Управе, лица за организовање евакуације.
У случају неисправности или квара на систему за узбуњивање, дежурни портир је дужан да о пожару обавести
задужена лица за евакуацију. Задужена лица за евакуацију или њихови заменици обавештавају запослене и
остале присутне, да приступе евакуацији.
Одмах по оглашавању узбуне приступа се евакуацији, сви присутни су дужни да хитно напусте објекат у
назначеном смеру евакуације и да се по изласку из зграде, окупе на прописаном месту.
Лице задужено за организовање евакуације је начелник Управе, а у његовом одсуству заменик начелника.
Начелник Управе, на основу ових Правила, дужан је да посебним Решењем одреди простор за који се врши
ебвакуација и задужи запослене за обавештавање о пожару и организовање евакуације за сваки утврђени
простор, као и лица која замењују лица задужена за обавештавање и евакуацију у њиховом одсуству.
Начелник Управе дужан је да, у сваком конкретном случају, одреди сигуран простор на који се евакуисана лица
окупљају, као и лице и његовог заменика које ће бити задужено да изврши попис евакуисаних лица.
Решење из претходног става мора бити ажурно у сваком тренутку, о чему су дужни да се старају координатор
за послове одбране и ванредних ситуација и начелник Управе.
Задужена лица из става 6. овог члана, дужна су да обавесте све присутне да напусте простор за који су
задужена.
Члан 2.
Измене Правила објавити на огласној табли Управе градске општине.
Измене Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања.
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