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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Прекршајни Суд у Новом Саду 

Су. бр. I  1/11-187 

Дана: 20.12.2011. године 

Нови Сад 

 

 

 

 

                   На основу члана 28. Закона о заштити од пожара (Службени гласник 

Републике Србије, број 111/2009) в.ф. председника Прекршајног суда у Новом 

Саду, доноси: 

 

 

 

 

 

                                        ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

 

         Пословна зграда  Прекршајног суда се налази у Новом Саду на адреси 

Булевар Ослобођења бр.58.  Прилази и саобраћајнице око зграде су асфалтни. 

 

 

          Зграда је удаљена од градске ватрогасне бригаде Нови Сад око 2 км , а у 

случају пожара ватрогасна возила би се кретала најкраћим путем на релацији 

Ватрогасна бригада – Прекршајни Суд , из улице Вука Караџића скреће се десно у 

улицу Војводе Бојовића, затим право у улицу Браће Јовандић, на семафору лево у 

Булевар Краља Петра Првог а, на следећем семафору лево  на Булевар Ослобођења. 

Зграда се налази са десне стране и прилаз ватрогасним возилима је могућ са две 

стране. МУП- Одељење за ванредне ситуације је удаљено од објекта Прекршајног 

Суда око 200м.  

 

 

          Саобраћајнице на правцима кретања ватрогасних возила су изграђене са 

чврстом подлогом на равном терену, асфалтиране су, редовно се одржавају и могу 

се користити у току целе године за потребе интервенција. Изненадне природне 

непогоде, велики снежни наноси и поледица, као и вештачке запреке у виду 

семафора, железничких прелаза, неповољних укрштања путева, повећане 

фреквенције саобраћаја у дневним шпицевима могу да успоре ватрогасна возила 

при интервенцији за 5-10 минута од предвиђеног времена. 
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                      1. ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА 

 

 

 

 

          Технолошких процеса нема. Пословна зграда  се  користи током целе године 

као пословни простор. Објекат је атријумског типа изведен као једна грађевинска 

целина , масивна градња, а састоји се из склоништа, приземља  два спрата и равног 

крова. Оба спрата су повезана  са две вертикалне комуникације – степениште које 

је постављено, једно у централном делу , а друго противпожарно,  у северном делу 

објекта. Згада Прекршајног суда има и два лифта, од којих се један налази у 

централном делу и намењен је превозу до 6 особа, а други (теретни) носивости 

630кг,  у западном делу објекта. Објекат поседује електричне инсталације, 

громобранску заштиту, телекомуникационе инталације, инсталације димних 

јављача пожара, водоводну, канализациону и хидрантску мрежу.  

 

 

          У двонаменско атомско склониште у којем је у мирнодопским условима 

смештена  архива се улази из северног дела објекта у који се долази ходником из 

приземља од главног улаза и по пројекту је намењено за 60 особа. Конструктивни 

систем чини скелетни систем градње, од класично ливене арм. бетонске 

конструкције. Стубови су димензија 34*34цм, а на осовинском распону од 

3.60*6.60м, са конзолним таваницама у распону 3.60м , дужине1.6м.  

 

         Зидови у приземљу су фасадног типа (сендвич), дебљине 47 цм. У приземљу 

објекта , тачније у његовом северном делу се налази просторија за хидрофор где су 

смештене три пумпе марке СЕВЕР за потребе водоводне и хидрантске мреже. 

Преградни зидови у приземљу су од пуне опеке д = 25цм обострано малтерисани, 

док су зидови на спратовима такође од пуне опеке дебљине д = 12цм обострано 

малтерисани. 

 

          Степениште је постављено централно са ширином и коридором за кретање од 

1.40 до 1.50 метара. Противпожарно степениште је постављено у северном делу и 

коридор за кретање је ширине 1.25 до 1.35 метара. 

 

 

           Кров је раван са одговарајућом хидро и термо изолацијом. Кровне атике су 

арм. бетонске ливене на лицу места. 
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        2.    ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА 

 

 

 

         Степен опасности од избијања пожара изражен је у просторији у приземљу 

објекта где је смештена архива Прекршајног суда јер у том простору се налази већа 

количина папира. Услучају настанка пожара, исти би био ограничен на просторију 

архиве, али се јавља проблем задимњавања ходника који је и у намени 

евакуационог пута. 

 

 

         Пожари су могући због неисправних инсталација, електричних уређаја, при 

коришћењу разних извора топлоте, услед коришћења отворене ватре, при употреби 

грејних тела, услед непажње као и намерно изазивање пожара.  У пословним 

објектима се може очекивати настанак пожара услед преоптерећених електричних 

инсталација, као и у случајевима заборављања искључивања термичких уређаја. 

 

 

          Запаљиви материјал који је присутан у овом бјекту је папир, намештај од 

дрвета и иверице, гориве подне облоге (теписи), пластичне масе, завесе и други 

запаљиви материјали.  

 

 

 

 

                     ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

 

 

 

 

 

          При пројектовању и извођењу радова на адаптацији или реконструкцији 

објекта, као и експлоатацији и одржавању уређаја обавезна је примена важећих 

техничких норматива и важећих стандарда. 

           

          Коришћење, односно стављање у употребу објекта или новоуграђених 

инсталација не може се извршити без претходно прибављене сагласности  на 

инвестиционо-техничку документацију у погледу мера заштите од пожара, од 

надлежног органа управе за ванредне ситуације. 
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          У објекту Прекршајног суда постоји систем димних јављача пожара са 

централом смештеном у приземљу у просторијама правосудне страже на самом 

уласку у објекат. Такође, објекат има стабилни систем гашења у виду хидрантске 

мреже (16 хидраната) који је повезан на три пумпе за повећање притиска. Осим 

поменутог стабилног система постоје и преносни апарати типа `С` , 15 ком, и 

преносни апарат типа СО2, 7 ком. 

 

          Инсталације флуида, као и електричне, громобранске, вентилационе и друге 

инсталације морају се извести, односно поставити и одржавати тако да не 

представљају опасност од пожара. Инсталације и инфраструктура у објекту се мора 

одржавати у исправном и функционалном стању и мора се искључиво наменски 

користити. На степеништу и по ходницима  је забрањено одлагање и држање било 

каквог запаљивог материјала изузев средстава и опреме за гашење пожара. У 

објекту Прекршајног суда забрањено је пушење, употреба отворене ватре, 

светиљки и апарата са пламеном, заваривање, резање, лемљење, и употреба апарата 

који варничи, коришћење грејних уређаја са отвореном ватром, ужареним и 

прекомерно загрејаним површинама као и држање и смештај материјала који је 

склон самозагревању и самопаљењу. У архиви Прекршајног суда као и у осталим 

просторијама папир не сме бити расут и одлаган по поду.  

 

 

 

 

                                Безбедни поступци у случају пожара 

 

 

         Чињенице и поступци које је потребно  знати у случају настанка пожара: 

 

- Не потцењивати опасност којој можемо бити изложени у случају пожара. У 

објектима, пожар се шири врло брзо и за врло кратко време настаје велика 

количина дима (продукт сагоревања), који је отрован и штетан по здравље. 

 

- Кад се налазите на свом радном месту и осетите дим  или неко виче `ватра`, `дим` 

или `пожар`, имате само неколико минута да изађете напоље из објекта. 

 

- По уочавању пожара, првенствено треба обавестити Ватрогасну бригаду на бр 93 

и алармирати остале запослене помоћу ручног јављача пожара. 

 

- Приликом дојаве пожара Ватрогасној бригади, треба дати следеће податке:  

    1. Тачну адресу; 

    2. Шта гори (стан, подрум, таван, кров, део објекта или слично); 

    3. Има ли опасности по живот и животно угрожених лица или опасности од                     

        настанка експлозије; 

    4. Име и презиме онога ко врши дојаву пожара и број телефона са ког се јавља; 
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  5. Изабрати најкраћи пут за излазак из објекта. Уколико је степениште испуњено                                                                  

      димом, затворите врата за собом. Само затворена врата смањују   

      одвођење кисеоника пожару и дају довољно времена за спасавање; 

 6. Пре отварања врата, проверито да ли и колико су загрејана. То ће се урадити 

тако што се прво мора погледати да ли дим пролази кроз оквир врата, потом полако 

пипнути врата и на доњем и на горњем делу. Ако врата нису јако врућа при дну, 

може се предпоставити да се пожар још није јако проширио по просторији. 

Уколико је пожар са друге стране врата, она ће бити исувише врућа при додиру, 

што је знак да је пожар у разбукталој фази. 

7. После провере, отворити врата полако и пажљиво. Ако су врата довољно хладна, 

ипак треба бити опрезан. Са њихове друге стране можда је ипак пожар. Када се 

отворе врата треба сагнити главу и склонити лице од отвора. Отворити их само 

мало, тако да буде што лакше затворити их, ако се осети пожар.  

8. При напуштању просторије, то треба радити у погнутом ставу или пузећи, јер 

дим и топлота се дижу у висину. Дим и топлота брзо напредују, тако да ако се 

остане  између 30 и 70 цм изнад пода могуће је избећи велику топлоту и отровне 

димове и моћи ће се дисати . Излазак ће се олакшати тако, што ће те наквасити 

марамицу или неку тканину и ставити на уста. 

9. Уколико из просторије где се тренутно налазите нисте у могућности да изађете у 

ходник, затворите врата, али их незакључавајте! Врата треба затрпати мокрим 

тканинама (капут, јакна, итд.) и на тај начин ћете успорити продор дима у 

просторију.  

10. Уколико на прозору испод вашег избије пламен, ваш прозор никако немојте 

отварати. 

11. Ни у ком случају немојте користити лифт. Користите пут за евакуацију. Пожар 

може онеспособити  лифт,а ви можете остати заробљени у њему. Канали за лифт се 

у том случају понашају као димњак, тако да ако дим продре у лифтовски канал, он 

ће се врло брзо испунити димом и можете се наћи у опасности од гушења штетним 

и отровним гасовима. 

12. Ако се деси да вам се запалило одело, немојте трчати, јер ће то само 

распламсати ватру. Одмах легните на под и котрљајте се или прекријте ватру 

јакном, капутом и слично. 

 

 

 

                               Савети за гашење почетних пожара 

 

 

 

        Уколико пожар настане на електричним уређајима или инсталацијама: 

 

 

      - електрични апарат на коме је настао пожар, искључите из струје вађењем 

утикача из зида. (уколико можете), или искључите главни прекидач у разводном 

орману. 
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     - пожаре на електричним уређајима гасите са апаратом за гашење пожара, 

НИКАКО СА ВОДОМ!!! 

     - ако је ваша процена таква да не можете савладати пожар, врата те просторије 

затворите, али их не закључавајте и постарајте се да сви напусте објекат и обавезно 

обавестите ватрогасце; 

    - рачунар такође немојте гасити са водом, чак ни кад је искључен из струје (ови 

уређаји садрже у себи електрицитет, а треба знати да загрејани екран може да 

експлодира при додиру са водом). 

 

 

 

        Приручна средства која можете користити за гашење пожара: кофа, посуда, 

прскалица, ћебе, капут, јакна, метла, песак, земља, ципеле итд. 

 

 

 

 

ПОСТУПАК У МОМЕНТУ НАСТАНКА ПОЖАРА 

   

 

 

 

        Поступак реаговања у случају појаве пожара зависи од места, спрата, односно 

простора где је настао пожар. У моменту уочавања ватре или дима, лице које 

примети пожар, мора да уради следеће: 

 

1. Гласно да виче `пожар` и приступа његовом гашењу апаратима за гашење 

пожара или неким приручним средством које му тренутно стоје на 

располагању; 

2. У случају да се пожар не може угасити у почетној фази, лице одмах позива 

ватрогасну бригаду, потом напушта радне просторије и при изласку из исте 

затвара врата и док креће ка излазу из објекта, алармира остале запослене и 

обавештава их о пожару. 

3. У моменту пријема упозорења о настанку пожара, запослени су дужни да 

одмах прекину своје активности и на сигуран и безбедан начин, што брже 

напусте објекат; 

4. Пре изласка, пожељно је искључити електричну енергију помоћу склопке на 

разводној табли; 

5. Без панике и трчања по степеништу и ходницима напустити зграду; 

6. По изласку из зраде, запослени се морају удаљити од објекта на безбедно 

растојање; 
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              У моменту уочавања ватре и дима (настанка пожара у објекту), а у 

случајевима када је пожар на нижим спратовима и онемогућен је излаз преко 

степеништа и ходника услед густог дима или пламена а у поодмаклој је фази            

( неспада у почетне пожаре), запослени који се налазе у радним просторијама изнад 

дела који је захваћен пожаром, морају да ураде следеће: 

 

1. По сазнању да је настао пожар, а нисте у могућности да изађете из радне 

просторије, останете смирени, не паничите и урадите следеће: 

                    а. затворите врата, али их не закључавајте, намочите водом јакну, 

                        капут, итд. и поставите на оквире од врата, како би                                                                                                                 

                        спречили продор дима и евентуално успорили пренос топлоте кроз  

                        врата. 

                   б.  на разводној табли искључите осигураче (помоћу склопке) 

                   ц. узмите лична документа и драгоцености која се лако могу изнети 

                   д. изађите на кров објекта и сачекајте долазак ватрогасно – спасилачке  

                       бригаде; 

   

2. По доласку ватрогасаца, слушајте њихова упуства и инструкције, не     

паничите и не покушавајте самостално да напустите кров објекта или 

изађете кроз прозор, јер уколико ватрогасци одмах не приступе вашој 

евакуацији имајте на уму да постоје лица која су у угроженијој позицији 

(већој опасности) од вас и таква лица имају приоритет у спасавању; 

 

3. Када ватрогасац дође ради евакуације, пажљиво га саслушајте и поштујте  

инструкције и упутства која ћете добити од њега, како би олакшали 

интервенцију спасавања. 

 

 

 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

 

 

 

 

   Мобилна опрема за гашење пожара представља основну стандардизовану 

ватрогасну опрему. У циљу спровођења заштите од пожара и мера у случају 

ванредних ситуација, на основу одговарајућих критеријума, одређена су средства 

за гашење, тип, капацитет и број противпожарних апарата, као и количина и врста 

потребног алата. На основу процене о могућим класама пожара и избора 

одговарајућих средстава за гашење тих пожара, у објекту  треба поставити ручне 

апарате за гашење пожара и то: 

             - апарати за гашење сувим прахом, ознаке `С` или 

             - апарати за гашење пожара гасом, ознаке СО2 
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    Из групе апарата за гашење сувим прахом, усвојени су ручни апарати С-6 и С-9, 

који су усаглашени са стандардом СРПС З.Ц2.035 

         

   Из групе апарата за гашење са угљен диоксидом, усвојени су ручни преносни 

апарати капацитета СО2-3кг и СО2-5кг који су усаглашени стандардом СРПС 

З.Ц.040. 

 

 

 

УПУТСВО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АПАРАТА 

 

 

 

     Апарати за гашење пожара се постављају у близини места могућег избијања 

пожара, увек на уочљивом и приступачном месту. Сви ручни преносни апарати 

типа (С) се постављају тако да удаљеност није већа од 20м, такође и сви ручни 

апарати типа СО-2 се постављају на местима могућег избијања пожара у близини 

електо- ормана. 

 

 

ТАКТИКА ГАШЕЊА ПОЖАРА ПОМОЋУ УСВОЈЕНИХ АПАРАТА 

 

 

    Упуство за руковање одштампано је на самом апарату. Ради боље видљивости и 

прегледности могу се поставити поред апарата или на угроженим местима од 

пожара табле са упуствима за руковање апаратима за гашење почетних пожара. 

     У слободном простору пожар гасимо ( у колико има ветра) , у правцу ветра, и то 

са стране одакле ветар долази. Пламен се гаси облаком, млаз се уводи кроз пламен 

и усмерава у подножје пожара и то по целој површини. Ако постоје услови, 

почетни пожар гасимо са три апарата истовремено. Након угушења пожара, треба 

обуставити истицање праха или гаса. Треба пажљиво пратити развој ситуације и у 

колико постоји могућност поновне појаве пламена, преосталим прахом или гасом 

то треба онемогућити. 

 

 

               НАЧИН АКТИВИРАЊА И РУКОВАЊЕ АПАРАТИМА ЗА ГАШЕЊЕ 

 

Упутство за употребу апарата за гашење пожара 

                      

 

     Начин употребе ручних преносних апарата тип `С`: 

 

                     - донети апарат до места пожара; 

                     - извући осигурач из лежишта; 

                     - скинути црево; 

                     - притиснути нагло ручицу до краја и пустити је; 
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                 - сачекати 3-5 секунди; 

                 - уперити млазницу у правцу пожара; 

                 - поново притиснути ручицу и држати је док се пожар не угаси, 

                 - односно док се пуњење апарата не потроши. 

 

  Начин употребе преносних апарата тип СО2-3 кг 

 

                 - донети апарат до места пожара; 

                 - ослободити црево са млазницом; 

                 - уперити млазницу у правцу пожара; 

                 - окренути точкић вентила у леву страну до краја; 

                  

 

  Начин употребе ручних преносних апарата тип `С-а`: 

                

               - донети апарат до места пожара; 

               - извући осигурач из лежишта; 

               - ослободити црево са млазницом; 

               - уперити млазницу у правцу пожара; 

               - притиснути ручицу до краја и држати је док се пожар не угаси – док се    

                 пуњење апарата не потроши. 

 

 

    Начин употребе зидног хидранта: 

 

              - скинути пломбу са врата; 

              - отворити врата ормарића; 

              - спојити ватрогасно црево са спојницом на глави вентила ( ако није  

                 спојено); 

              - спојити млазницу са спојницом ватрогасног црева ( ако није спојено); 

              - прихватити млазницу; одврнути точак вентила у лево до краја; 

              - млазницу ( млаз воде ) усмерити у пожар; 

              - по гашењу пожара, заврнути точак у десно до краја ( затворити вентил ). 

   

   

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ПРЕКРШАЈНОГ  

 

СУДА 

 

 

           У објекту постоји организована служба која обезбеђује објекат ( правосудна 

стража ). Сви запослени су упознати са мерама заштите од пожара и прошли су 

кроз обавезну обуку. Обука и тестирање са практично- показном вежбом се врши 

сваке 3 год. Запослени су обучени о поступцима у случају пожара, начинима 
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гашења пожара, путевима евакуације, тако да су у случају настанка пожара 

оспособљени да интервенишу. Објекат располаже  са апаратима за гашење пожара, 

тако да сваки спрат са приземљем има 4+2 противпожарна апарата (4 типа `С`, 2 

типа `СО-2).  

         У објекту постоји и стабилна опрема за гашење пожара ( хидрантска мрежа ), 

тако да сваки спрат има 5 (пет) зидних хидрантских ормана, осим на приземљу где 

постоји 6 (шест), тако да се акција гашења пожара може заснивати и на 

итервенцији запослених и на интервенцији ватрогасне јединице. 

       Објекат Прекршајног Суда има поред центраног степеништа и противпожарно 

степениште, тако да се акција спашавања запослених који нису на време изашли из 

објекта, заснива и на интервенцији ватрогасно-спасилачкејединице и на 

способности и брзини запослених да користећи пожарно степениште да напусте 

објекат. 

 

 

 

4. ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

ЕВАКУАЦИЈА ИЗ ОБЈЕКТА 

 

       Евакуација подразумева удаљавање особа од угреженог места до безбедног 

места. Безбедно место је место удаљено 10м од излаза из објекта на улици или 

на пространом паркингу. 

       Параметри који карактеришу евакуацију су: 

 

- полазно место (ПМ), на коме се затиче особа у тренутку сазнања да је дошло 

до пожара;  

- први излаз (ПИ) је излаз из просторије ка ходнику; 

- коридор евакуације (КЕ) су простори ходника, степеништа и сл; 

- примарни коридор евакуације (ПК)  је коридор који се користи за нормално 

кретање уобјекту; 

- етажни излаз (ЕИ)  су врата на излазу из ходника ка простору пожарног 

степеништа 

- крајњи излаз (КИ) је излаз из објекта у спољашни простор; 

- брзина евакуације (ВЕ), пројектована вредност брзине кретање човека кроз 

коридор евакуације; 

- време евакуације (ТЕ)  је време од почетка евакуације до безбедног места за 

евакуацију; 

- специфична пропусна моћ (СПМ) је број људи који могу да прођу пролаз или 

излаз одређене ширине у току једног минута. 
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     Етапе евакуације су: 

 

етапа 1.- од ПМ до ПИ; 

етапа 2.- од ПИ до ЕИ; 

етапа 3.- од ЕИ до КИ; 

етапа 4.- од КИ до безбедног места; 

 

 

     Дозвољена времена и брзине при евакуацији су: 

 

- време припреме за евакуацију, је максимално 10 мин и то је време од тренутка 

сазнања о настанку пожара до напуштања просторије боравка; 

- кретање особе у првој етапи- максимално 30 сек-Т1 

- кретање особе у другој етапи- максимално 60 сек-Т2 

- кретање особе у трећој етапи- максимално 3 мин-Т3 

- брзина неометаног кретања по равном поду Vо=1.5м/с 

- брзина кретања низ степениште се коригује коефицијентом U=0.8 

- брзина кретања уз степениште се коригује са коефицијентом U=0.6-0,05 д (где 

је д број фиктивних етажа од по 3м) 

- за наилазак на врата отвора мањег од 1,60 м додаје се пројектно време 

задржавања од 3 секунде на сваких 10 лица 

- за излазак на степениште додаје се пројектно време задржавања од 2 секунде 

на сваких 10 лица 

- за кретање под углом већим од 60 степени додаје се пројектно време 

задржавања од 5 секунди на сваких 10 лица 

 

 

ПРАВЦИ ( КОРИДОРИ) ЕВАКУАЦИЈЕ 

 

 

      У приземљу зграде постоји један главни улаз-излаз и један против пожарни 

излаз. 

             Главни улаз-излаз из објекта (У-1) има једна двокрилна стаклена врата, 

ширине 1.60 м, која се отварају у правцу евакуације. На 5м пре главних улазно 

излазних врата  на путу евакуације постоје и покретна стаклена врата ширине 

1.30м  са детектором за метал ширине 0.70м, која сужавају пут евакуације. 

             Против пожарни излаз (У-2) има једна једнокрилна врата , ширине 

0.90м, која се отварају у правцу евакуације. 

             Сва врата на правцима евакуације и ходницима су ширине 1.10-120м а 

типа су лептир врата. 

              Ширина ходника на главним путевима евакуације износи од 1.50-3.20м, 

док је ширина степеништа (централног) 1.40-1.50м, а ширина лептир врата за 

улазак у степенишни простор је 1.10мм. 

             Пожарно степениште је ширине 1.25-1.35м, са пролазним вратима 

ширине 0.80м, која се отварају супротно од правца евакуације (ка себи). 
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          Правци евакуације, односно коридори евакуације за излаз (У- 1) су: 

 

 

- из склоништа ( архиве ), степеништем до гаражног дела који води до улазног 

хола, који даље води у слободни простор. 

- са приземља, из радне просторије у ходник, из ходника у улазни хол, који води  

до улазних врата која  воде у спољашни простор до безбедног места.  

- са првог спрата, из радне просторије у ходник, преко степеништа до улазног 

хола, а  кроз улазни хол директно из објекта у спољашни простор до безбедног 

места. 

- са другог спрата, из радне просторије у ходник, па у степенишни простор па 

степеништем преко првог спрата и приземља у улазни хол који води ван објекта 

у спољашњи простор.  

 

Правци евакуације, односно коридори евакуације користећи пожарни пут 

на излазу (У-2) су: 

 

 

- из приземља, из радне просторије у ходник, а кроз ходник у простор против 

пожарног степеништа који води до спољашњег безбедног простора. 

- са првог спрата, из радне просторије у ходник до против пожарног 

степеништа, преко приземња на врата противпожарног степеништа које води у 

спољашни безбедан простор. 

- са другог спрата, из радне просторије у ходник који води до врата од против 

пожарног степеништа, те преко првог спрата и приземља на врата против 

пожарног степеништа која воде у спољашни безбедан простор. 

 

 

ПРОРАЧУН ЕВАКУАЦИЈЕ 

 

  Максимално очекиван број запослених и особа које по неком другом основу 

бораве у објекту је 244 лица (претпоставка: 214 запослених и око 30 странака), 

односно: 

 

  

 

ЕТАЖА 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

 

СТРАНКЕ 

 

УКУПНО 

ПРИЗЕМЉЕ            100            15              115 

I СПРАТ              71            15                86 

II СПРАТ              43              0                43 

             214            30              244 
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          Због типа објекта , и промене броја посетилаца (странака), никад се са 

сигурношћу не може утврдити тачан број лица који борави у згради, зато се 

пошло од напред наведене претпоставке. 

           

          Обука и провера знања из области заштите од пожара запослених у 

Прекршајном суду у Новом Саду, извршена је 22.02.2011. године. 

 

  

В.ф. председника Прекршајног суда 

у Новом саду 

Дејана Ђорђевић 

 

________________________________ 

 

 

 

      Секретар                                              Лице задужено за спровођење превентивних 

Драгана Јелавић                                                      мера заштите од пожара 

                                                                                         Драган Вукојевић 

 

 

_______________                                                  _________________________                                               


