Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 58/93),
članka 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne
novine“ br. 35/94) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Kotoriba, Upravno vijeće na
svojoj sjednici održanoj 17.12.2013. godine donijelo je

PRAVILNIK
O
ZAŠTITI OD POŽARA
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, organizacijske,
tehničko-tehnološke, kadrovske, obrazovne, propagandne i druge prirode koje se
poduzimaju u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara, zaštite ljudskih života i
imovine.
Članak 2.
Odredbe Pravilnika o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik), primjenjuje
se na sve zaposlenike koji su u Dječjem vrtiću Kotoriba (u daljnjem tekstu: Vrtić), sklopili
ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, ugovor o volonterskom radu te na
građane koji se zateknu u prostorijama Dječjeg vrtića Kotoriba.
Članak 3.
Ovim Pravilnikom uređuju se:
● Mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja
požara (opće i posebne)
● Ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od
požara te ovlaštenja i dužnosti zaposlenika koji obavljaju nadzor
● Obveze zaposlenika zaduženih za održavanje u ispravnom stanju opreme i
sredstava za dojavu i gašenje požara
● Način upoznavanja zaposlenika prilikom stupanja na rad ili raspored s jednog
radnog mjesta na drugo s opasnostima od požara na tom radnom mjestu, kao i
način osposobljavanja zaposlenika u provođenju mjera od požara te vođenje
evidencije o tome
● Obveze ravnatelja, i drugih zaposlenika u provedbi mjera zaštite od požara i
odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od
požara
● Motrenje, javljanje, uzbunjivanje
● Dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara te
● Druga pitanja u svezi zaštite od požara
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X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 68.
Ovaj Pravilnik usvojen je kada ga prihvati Upravno vijeće vrtića većinom glasova
prisutnih članova.
Izmjene i dopune Pravilnika vrše se po postupku utvrđenom za njegovo
donošenje.
Članak 69.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj
ploči vrtića.
URBROJ: 37/2013.godina
Kotoriba, 17.12.2013.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Kos
Ovaj Poslovnik objavljen je na oglasnoj ploči vrtića dana 19.12.2013.
a stupio je na snagu 27.12.2013.
RAVNATELJICA VRTIĆA
Biserka Horvat
PRILOZI
O EVIDENCIJAMA:
● Osposobljenost za rad na siguran način
● Osposobljenost iz područja zaštite na radu
● Osposobljenost za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara
i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom
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