
Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) te članka 3. Pravilnika o 

sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) i članka 68. Statuta 

Dječjeg vrtića „VJEVERICA“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „VJEVERICA“ na 

sjednici održanoj dana 18.6.2019. godine donosi 

 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od požara 

Dječjeg vrtića „Vjeverica“ 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o zaštiti od požara Dječjeg vrtića „Vjeverica“ od 3.11.2011., članak 3. 

mijenja se i glasi: 

 

Ovim Pravilnikom utvrĎuju se: 

 

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapreĎivanja zaštite od požara, 

2. broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje 

poslova zaštite od požara i unapreĎenje stanja zaštite od požara, 

3. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara, 

4. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u 

provedbi mjera zaštite od požara, 

5. način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te 

ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole, 

6. način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara 

na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, 

odnosno prije obavljanja odreĎenih radova i radnji od strane drugih osoba, te 

voĎenja evidencije o tome, 

7. način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i 

sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i 

voĎenja evidencije o tome, 

8. način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim 

opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke 

eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i voĎenja 

evidencije o tome, 

9. osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za 

dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja, 

10. osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i 

nadziranje drugih instalacija i ureĎaja čija neispravnost može prouzročiti požar 

i tehnološku eksploziju, 

11. osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih 

organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog 

povećanog požarnog rizika, 

12. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke 

eksplozije, 

13. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, 

14. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje 

se one odnose, 



15. postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara, 

16. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama 

vrtića. 

Prijedlog ovog Pravilnika utvrĎen je na sjednici Upravnog vijeća Vrtića dana 

18.6.2019. godine. 

 

KLASA: 003-05/19-01/01 

URBROJ: 251-639-04-19-1 

 

 

Zagreb, 18.6.2019. 

        

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

  _________________________ 

     Robert Soukup 

 

 

 

Ovaj Pravilnik donesen je na sjednici Upravnog vijeća dana 18.6.2019. ,objavljen je 

na oglasnim pločama Vrtića dana 19.6.2019., a stupa na snagu dana 26.6.2019. 

godine. 

 

  Ravnateljica 

 

  _____________________ 

  Marija Zglavnik 

 

 


