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Na temelju članka 55. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 

118/14, 94/18, 96/18), Školski odbor na 33. sjednici održanoj dana 11.3.2021., donosi 

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 

1. Opći dio 

Ovim se planom evakuacije i spašavanja (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje 

organizacija i način provođenja evakuacije i spašavanja učenika, učitelja i zaposlenika u 

slučaju požara, eksplozije, prirodnih elementarnih nepogoda i drugih pojava koje mogu 

ugroziti život i zdravlje učenika radnika i drugih osoba koje se nalaze u prostoru Škole.Plan je 

izrađen sukladno Zakonu o zaštiti na radu i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela. 

Tekstualni dio sadrži: 

- postupak evakuacije i spašavanja; 

- rukovođenje evakuacijom i spašavanjem; 

- osposobljavanje za evakuaciju i spašavanje; 

- zone evakuacije; 

Grafički dio sadrži: 

- zone evakuacije s etažama i s ucrtanim smjerovima kretanja i evakuacijskim 

izlazima. 

1.1. Uvjeti za provedbu Plana evakuacije i spašavanja 

- da se odrede voditelj/zamjenik voditelja Tima za evakuaciju i spašavanje; 

- da se odrede članovi Tima za evakuaciju i spašavanje; 

- da se osposobe voditelji, zamjenik voditelja te članovi Tima za evakuaciju i 

spašavanje za provođenje evakuacije i spašavanja; 

- da se odrede i označe evakuacijski putovi i izlazi koji u svakom trenutku trebaju 

biti čisti, prohodni i otvoreni za izlaz u siguran i slobodan prostor te opskrbljeni 

sigurnosnom rasvjetom; 

- da se osiguraju sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje. 

1.2. Pojmovi i definicije 

Evakuacija je svrsishodno, organizirano i učinkovito napuštanje prostorija građevine 

prije nego što nastupi ugrožavanje života i zdravlja učenika, učitelja i radnika Škole, što može 

izazvati iznenadni događaj, na koji moramo računati, a čije posljedice je moguće predvidjeti. 

Evakuacija je: 

- svrsishodna, jer se mora temeljiti na razumnoj odluci ovlaštene osobe ili tijela; 

- organizirana, jer se mora provoditi prema ovom planu na unaprijed utvrđen način; 

- učinkovita, jer se mora izvesti brzo uz maksimalnu sigurnost osoba i materijalnih 

dobara koje se evakuiraju. 

Spašavanje je organizirano provođenje radnji kojima se radnicima i drugim osobama 

zatečenim u ugroženim prostorima pruža pomoć u njihovu napuštanju, kada zbog okolnosti 

prouzročenih iznenadnim događajima ne mogu sami napustiti ugrožene prostore, a da pritom 

ne dovedu u opasnost svoj život. 

Iznenadni događaji koji mogu ugroziti život i zdravlje radnika i drugih osoba u 

građevini zbog kojih se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija, nastaju od unutarnjih 



izvora opasnosti (požar, eksplozija, panika) i vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, 

olujni vjetrovi, opasno zračenje - nuklearna opasnost, biološka opasnost i slično). 

1.3. Prostor, putovi i izlazi za evakuaciju 

Građevina Osnovne škole Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, Kumrovec 

Etažnost: suteren i dvije etaže 

Požarna opasnost: srednja 

Namjena: osnovno obrazovanje 

Prostor je zbog svoje veličine podijeljen u tri  evakuacijske zone: 

I. EVAKUACIJSKA ZONA – suteren - ulazni hol, dvorana TZK, kino dvorana, 

učenička garderoba, izlaz na donji ulaz 

II. EVAKUACIJSKA ZONA –prizemlje -učionice razredne nastave, knjižnica, 

blagovaonica, izlaz na gornji ulaz 

III.  EVAKUACIJSKA ZONA –kat - učionice predmetne nastave, kabineti, uprava 

škole i zbornica. Izlaz po unutarnjim stepenicama s kata do prizemlja i izlaz na gornji ulaz 

 
2. POSTUPAK EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA 

2.1. Obavješćivanje 

Osoba koja prva primijeti opasnost obavješćuje svog nadređenog, koji potom 

obavješćuje osobu zaduženu za evakuaciju na razini objekta. 

O učinjenome se obavješćuje Ured za upravljanje u hitnim situacijama. 

U slučaju iznenadnog događaja, voditelj evakuacije građevine ili njegov zamjenik 

odlučuje o izdavanju zapovijedi za uzbunjivanje i evakuaciju u građevini. 

Voditelj evakuacije građevine, nakon procjene stanja, izdaje zapovijed o načinu 

uzbunjivanja (zvučna ili tiha uzbuna). 

Zvučna uzbuna znači uzbunjivanje stabilnom ili ručnom sirenom propisanim znakom, 

dok je tiha uzbuna usmeno oglašavanje uzbune. 

Ako procijeni potrebnim, voditelj evakuacije građevine ili osoba koju on za to ovlasti, 

obavješćuje i profesionalne službe navedene u Prilogu ovoga plana. 

 
2.3. Organizirana evakuacija 

Voditelji timova za evakuaciju i spašavanje ili njihovi zamjenici izdaju zapovijed 

članovima timova za organizaciju evakuacije.  



Nakon izdane zapovijedi, članovi Tima za evakuaciju i spašavanje obavještavaju 

učenike, učitelje, radnike i druge osobe koje se zateknu u objektu o potrebi za evakuacijom te 

ih organizirano u koloni usmjeravaju prema izlazu iz objekta. 

Radnici koji u trenutku oglašavanja uzbune imaju stranke u svojim prostorima, dužni 

su se pobrinuti za njihovu evakuaciju. 

Za evakuaciju invalidnih osoba i/ili osoba s teškoćama u kretanju, uz Tim za 

evakuaciju, zaduženi su njima nadređeni radnici, koji su dužni uvijek znati njihov raspored 

rada i radno mjesto. 

U tijeku evakuacije i na mjestu okupljanja nakon evakuacije, treba poduzeti sve mjere 

za sprečavanje panike. 

Nakon evakuacije osoba iz zone evakuacije, zaduženi član Tima za evakuaciju i 

spašavanje provjerava dozivom "Ima li koga?", odnosno pregledom, jesu li sve osobe, 

zatečene u ugroženoj građevini, prostor i napustile, pazeći pritom da ne ugrozi vlastiti život i 

zdravlje. 

Član Tima za evakuaciju i spašavanje, zadužen za obilazak zone za evakuaciju, 

izvješćuje voditelja Tima da su sve osobe evakuirane iz zone evakuacije. 

Prestanak opasnosti oglašava Služba sustava 112 na gradskoj i županijskoj razini, 

odnosno voditelj/zamjenik voditelja evakuacije građevine, ako je on izdao znak za 

uzbunjivanje te odlučuje o povratku na radna mjesta, odnosno o uključivanju dijela radnika u 

potrebne aktivnosti ili prestanku rada za taj dan. 

2.4. Organizirano spašavanje osoba 

Organizirano spašavanje se provodi kada nije moguće provesti propisanu evakuaciju 

zbog nastalih posljedica iznenadnog događaja. 

Spašavanje provodi profesionalna služba, po dolasku na mjesto događaja, kada njihov 

voditelj preuzima rukovođenje akcijom spašavanja. 

U slučaju nestanka električne energije, omogućeno je otvaranje svih vrata iznutra. 

2.5. Vrsta evakuacije i spašavanja 

Preventivna evakuacija 

Provodi se u očekivanju izvanrednog događaja (događaj nije nastao, ali je velika 

vjerojatnost da će se dogoditi), a obuhvaća sljedeće postupke: 

- evakuacija učenika, učitelja i zaposlenika Škole; 

- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike; 

- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru; 

- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim planom o 

predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja pomoći izvan građevine; 

- obustava tehnološkog postupka na siguran način - ubrzano. 

Nužna evakuacija 

Provodi se u što je moguće kraćem vremenu kada se iznenadni događaj već dogodio, a 

obuhvaća sljedeće postupke: 

- evakuacija učenika, učitelja koje se nalaze u prostoru Škole; 

- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike; 

- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru; 

- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim planom o 

predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja pomoći izvan građevine; 



Vježbovna evakuacija 

Vježbovna evakuacija i spašavanje je postupak u kojem se evakuacija i spašavanje 

provodi u svrhu uvježbavanja članova Tima za evakuaciju i spašavanje sa svim osobama koje 

se u tom trenutku nalaze u građevini. 

Najmanje jedanput u dvije godine, voditelj/zamjenik građevine organizira i izvodi 

vježbu evakuacije i spašavanja o čemu se vode zapisnici te predlažu poboljšanja. 

Sve osobe u građevini, koje se u trenutku evakuacije nalaze u prostoru Škole, dužne su 

aktivno sudjelovati u vježbi evakuacije i spašavanja. 

2.6. Mjesta okupljanja 

Mjesto okupljanja Tima za evakuaciju je sportsko igralište u dvorištu objekta. 

Putovi za evakuaciju vidljivi su u grafičkim prilozima. 

3. RUKOVOĐENJE EVAKUACIJOM I SPAŠAVANJEM 

Rukovođenje evakuacijom i spašavanjem obavlja se direktno s mjesta događaja, u 

skladu s procjenom voditelja evakuacije. 

3.1. Zadaci, zaduženja i odgovornosti osoba za evakuaciju i spašavanje 

Osobe u sastavu Tima za evakuaciju i spašavanje po svom su djelovanju osobe s 

posebnim pravima i odgovornostima u okviru svog djelokruga rada u organiziranju evakuacije 

i spašavanja osoba iz građevine. 

Poslodavac je dužan i odgovoran: 

- odrediti prioritet pri spašavanju; 

- odrediti voditelja/zamjenika evakuacije građevine, voditelje/zamjenike i članove 

timova za evakuaciju i spašavanje i osobu za čuvanje, održavanje i evidenciju sredstava i 

opreme za spašavanje, 

- osigurati radnicima osposobljavanje i uvježbavanje Plana evakuacije i spašavanja; 

- osigurati provođenje vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jedanput u dvije 

godine i o tome voditi zapisnik; 

- osigurati voditelju i zamjeniku voditelja evakuacije vrijeme potrebno za 

osposobljavanje i provedbu evakuacijskih zadataka; 

- pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti u slučaju da voditelji i članovi ne 

obavljaju utvrđene zadatke. 

3.2. Tim za evakuaciju i spašavanje 
 

Voditelj evakuacije odgovoran je za rukovođenje i koordinaciju evakuacije i 

spašavanja. Na znak uzbune, odnosno po primitku usmene zapovijedi za evakuaciju, članovi 

Tima dužni su postupiti prema odredbama ovog plana. 



 

Ako se na intervenciju pozove Javna vatrogasna postrojba, nakon njezina dolaska na 

mjesto događaja, rukovođenje cjelokupnom akcijom evakuacije i spašavanja preuzima 

zapovjednik navedene postrojbe uz usku suradnju s voditeljem za evakuaciju i spašavanje 

građevine. 

U slučaju veće katastrofe, kada se poziva Ministarstvo unutarnjih poslova RH, 

Ravnateljstvo civilne zaštite (RCZ) na razini Općine, nakon dolaska na mjesto događaja, 

rukovođenje cjelokupnom akcijom evakuacije i spašavanja preuzima zapovjednik navedene 

postrojbe, uz suradnju s voditeljem za evakuaciju i spašavanje. 

Nakon završetka evakuacije, radnike okupljene na mjestu okupljanja treba 

organizirati do daljnje aktivnosti uklanjanja posljedica ili ih uputiti kućama, ako psihički nisu 

sposobni za radne aktivnosti.  

1. Voditelj Tima 

- upoznaje članove Tima s Planom evakuacije i 

spašavanja; 

- poduzima mjere i postupke za evakuaciju i spašavanje 

nakon primitka obavijesti o iznenadnom događaju; 

- izdaje zapovijed o početku evakuacije u svojoj zoni; 

- obavještava osobe u Školi o potrebi evakuacije; 

- organizira osobe za evakuaciju i u koloni ih usmjerava 

prema utvrđenim evakuacijskim izlazima; 

- poduzima mjere za sprečavanje panike tijekom 

evakuacije te na mjestu okupljanja nakon evakuacije; 

- brine se da su evakuacijski putovi čisti, prohodni i 

otvoreni za izlaz u siguran i/ili slobodan prostor; 

- brine se da informacije o događaju zbog kojeg se obavlja 

evakuacija, budu kratke i jasne s napomenom da nema 

opasnosti po život radnika te da se disciplinirano bez 

panike evakuiraju iz građevine; 

- izdaje zapovijed o isključenju energenata te strojeva i 

uređaja za rad (prema potrebi); 

- poziva u pomoć druge službe; 

- smiruje osobe koje je zahvatila panika i prema potrebi ih 

odvaja od ostalih osoba radi sprečavanja širenja panike; 

- organizira pružanje prve pomoći ozlijeđenima na mjestu 

događaja ako je to moguće; 

- dostavlja podatke voditelju evakuacije građevine, nakon 

završene evakuacije i spašavanja. 
2. Zamjenik voditelja Tima - preuzima vođenje Tima u odsutnosti voditelja Tima, 

čime preuzima i njegova prava, obveze i dužnosti; 

- obavlja zadaće koje mu povjeri voditelj Tima; 

- izdaje prenesene zapovijedi voditelja Tima. 
3. Član Tima - na znak obavijesti za evakuaciju i spašavanje, dolazi na 

dogovoreno mjesto okupljanja svog tima; 

- izvršava postavljene zadaće od strane voditelja i 

zamjenika Tima za evakuaciju. 
 



3.3. Sastav Tima za evakuaciju i spašavanje po etažama 

Nakon donošenja ovoga plana odredit će se voditelj/zamjenik evakuacije građevine te 

timovi za evakuaciju za svaku etažu posebno. 

Prilikom izbora radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje u slučaju nastanka 

iznenadnog događaja, potrebno je voditi računa da to budu radnici, koji će, s obzirom na svoje 

zdravstvene sposobnosti, moći obaviti predviđene radnje te osobe koje stalno rade u 

građevini. 
Za sve promjene članova Tima, potrebno je odrediti drugu osobu i o tome odmah obavijestiti 

voditelja evakuacije građevine. 

 

OSPOSOBLJAVANJE 

Sve osobe u sastavu Tima za evakuaciju i spašavanje moraju biti osposobljene za 

provođenje evakuacije i spašavanja. 

4. ZONE EVAKUACIJE 

Prostor je zbog svoje veličine podijeljen u tri  evakuacijske zone: 
 
I. EVAKUACIJSKA ZONA – suteren, ulazni hol, dvorana TZK, kino dvorana, 

učenička garderoba 

II. EVAKUACIJSKA ZONA –učionice razredne nastave, knjižnica, blagovaonica 

III.  EVAKUACIJSKA ZONA –učionice predmetne nastave, kabineti, uprava škole i 
zbornica 

U građevini su postavljeni znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, 

mjesta za vatrogasne aparate i za ormariće prve pomoći. 

Voditelj Tima za evakuaciju i spašavanje može zapovjediti drugi put evakuacije i 

mjesto okupljanja izvan građevine, ako ocijeni da za to ima razloga. 

Učinkovitost evakuacije je ovisna o stalnosti toka na horizontalnom putu, među 
vratima i na stubištu. 

5. SREDSTVA I OPREMA ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE 

Za potrebe evakuacije i spašavanja minimalna količina sredstva i opreme osigurane su 
od strane uprave škole i roditelja za popunu razrednih evakuacijskih ruksaka. 

6. GRAFIČKI PRILOZI; PUTEVI EVAKUACIJE SUTEREN,  
PRIZEMLJE, KAT 

Predsjednik Školskog odbora    Ravnateljica  

Dražen Ljubić      Željka Topfer 

 


