KLASA: 214-01/12-01/05
UR.BR.: 2189/82-02/12-01

PRAVILNIK
ZAŠTITE OD POŽARA
„PARKA PRIRODE PAPUK“

Velika, 15. svibnja 2012.
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Na temelju članka 47. stavak 2. Statuta Javne ustanove Park prirode Papuk od svibnja 2006.
godine (dalje: Statut), a u svezi članka 47. stavak 1. alineja 6. Statuta, članka 21. stavak 1. Zakona
o zaštiti od požara (“Narodne novine”, br. 92/10) te članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz
područja zaštite od požara (“Narodne novine”, br. 116/11), ravnatelj Javne ustanove Park prirode
Papuk, dana 15. svibnja 2012. godine donosi

PRAVILNIK
ZAŠTITE OD POŽARA
„PARKA PRIRODE PAPUK“

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Pravilnikom o zaštiti od požara se uređuju načini ostvarenja i provođenja zadaća i mjera,
dužnosti, obveza i prava te druga pitanja I problematika u promicanju zaštite od požara u JU Park
prirode Papuk.
Članak 2.
(1) Pravilnikom o zaštiti od požara za vlasnike, odnosno korisnike građevina, građevinskih
dijelova I drugih nekretnina te prostora razvrstanih u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara
utvrđuju se:
1. Temeljne odredbe
2. mjere zaštite od požara I osobe odgovorne za organiziranje I provedbu mjera te njihove
obveze I odgovornosti;
3. djelatnici zaduženi za obavljanje poslova zaštite od požara I unapređenje stanja zaštite od
požara
4. način upoznavanja djelatnika s opasnostima I općim mjerama zaštite od požara na random
mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja
određenih radova I radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome;
5. služba zadužena za održavanje u ispravnom stanju opreme I sredstava za dojavu I gašenje
požara;
6. obveze voditelja I drugih djelantika za provedbu mjera zaštite od požara I odgovornosti zbog
nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;
7. ustrojstvo motrenja, javljanja I uzbunjivanja o opasnostima od požara
8. postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara;
9. druge mjere zaštite od požara sukladno planovima I potrebama Javne ustanove Park
prirode Papuk;
10. prijelazne I završne odredbe
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MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I OSOBE ODGOVORNE ZA ORGANIZIRANJE I PROVEDBU
MJERA TE NJIHOVE OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 3.
(1) Mjere zaštite od požara u Parku prirode Papuk organiziraju I provode te skrbe o stanju
zaštite od požara sve fizičke I pravne osobe vlasnici, odnosno korisnici građevina I drugih
nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara
I ostalim propisima donesenim na temelju njega, odlukama I planovima tijela državne uprave I
jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave, općim aktima pravnih osoba, procjenama
ugroženosti I planovima zaštite od požara.
(2) Osobe iz stavka 1. ovog članka dužni su poduzimati mjere za smanjenje opasnosti od
nastanka I širenja požara, kao I mjera za unapređenje stanja zaštite od požara na svom vlasništvu
te posjedovati vozila, uređaje, opremu, alat I sredstva za dojavu, gašenje I sprječavanje širenja
požara na svom vlasništvu, odnosno na svom području.
(3) Mjere zaštite od požara u Parku prirode Papuk osobe iz stavka 1. ovog članka
organiziraju I provode u suradnji sa pravnim osobama I udrugama koje obavljaju vatrogasnu
djelatnost I djelatnost zaštite I spašavanja te jedinice lokalne I područne (regionalne) samouprave,
sukladno propisima kojima se uređuje područje zaštite I spašavanja.
(4) Radi preventivne zaštite od požara Javna ustanova Park prirode Papuk u suradnji sa
osobama navedenim u članku 3. stavka 1. ovog Pravilnika organizira I osigurava:
- stalnu motrilačko – dojavnu službu,
- stalnu prohodnost putova I staza kroz šume I šumsko zemljište
- dovoljan broj I ispravnost uređaja za gašenje požara I njihovo stalno tehničko
osuvremenjivanje,
- zabranu loženja vatre izvan naselja I mjesta koja su posebno označena I određena za tu
namjenu
Članak 4.
(1) U cilju ostvarivanja mjera zaštite od požara na području Parka prirode Papuk svaka
fizička I pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave
dužne su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama Zakona o zaštiti od požara I
drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima I procjenama ugroženosti od požara,
odlukama jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave te drugim općim akitma iz područja
zaštite od požara.
(2) Svaka fizička I pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara,
izazivanje požara, kao I za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona o zaštiti od
požara I odlukama jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave.
Članak 5.
(1) U cilju osiguranja mjera zaštite od požara na području parka prirode Javna ustanova
Park prirode Papuk te sve osobe opisane u članku 3. stavak 1. ovog Pravilnika uspostavljaju sustav
preventivne zaštite od požara, grade I održavaju protupožarne puteve I prosjeke, osiguravaju
odgovarajuću opremu za gašenje požara, neposredno nadziru primjenu propisa u svezi sa zaštitom
od požara, te osiguravaju provođenje potrebitih mjera zaštite.
(2) U cilju kvalitetnog provođenja zaštite od požara, Javna ustanova Park prirode Papuk vodi
evidenciju odgovornih pravnih I fizičkih osoba za pojedina područja djelatnosti, nadzire I koordinira
njihov rad u cilju ostvarivanja mjera zaštite od požara, prati ostvarivanje planova zaštite od požara,
kao I stanje propisane opreme.
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DJELATNIK ZADUŽEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I
UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 6.
(1) U Javnoj ustanovi Park prirode Papuk zadužuje se jedan djelatnik za obavljanje poslova
zaštite od požara I unapređenje stanja zaštite od požara.
(2) Djelatnik iz stavka 1. ovog članka mora biti zaposlen na poslovima radnog mjesta
nadzornika te mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u
programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju I položen
stručni ispit.

NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD
POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG
ODNOSA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE
DRUGIH OSOBA, TE VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME
Članak 7.
(1) Javna ustanova Park prirode Papuk dužna je upoznati djelatnike s opasnostima I općim
mjerama zaštite od požara na random mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog odnosa,
odnosno prije obavljanja određenih radova I radnji od strane drugih osoba
(2) Javna ustanova Park prirode Papuk obvezna je voditi evidenciju o radnjama opisanih u
stavku 1. ovog članka.
Članak 8.
(1) Javna ustanova Park prirode Papuk može organizirati obrazovanje djelatnika u smislu
njihovog upoznavanja s opasnostima I općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu.

SLUŽBA ZADUŽENA ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA
DOJAVU I GAŠENJE POŽARA A OPISOM ZADUŽENJA
Članak 9.
(1) Služba nadzora sustavno provodi ispravnost sredstava za dojavu.
Članak 10.
(1) Služba nadzora Javne ustanove Park prirode Papuk sustavno kontrolira ispravnost I
redovni pregled ručnih vatrogasnih sredstava I opreme za gašenje požara koji se nalaze u
objektima koje koristi Javna ustanova Park prirode Papuk.
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OBVEZE VODITELJA I DRUGIH DJELATNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I
ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIDRŽAVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA
ZAŠTITE OD POŽARA
Članak 11.
(1) Djelatnici Javne ustanove Park prirode Papuk u provođenju mjera I zadaća u zaštiti od
požara dužni su provoditi odredbe Zakona o zaštiti od požara I drugih propisa koji proizlaze iz tog
zakona glede zaštite od požara te odredbe ovog Pravilnika.
Članak 12.
(1) Svaka fizička I pravna osoba kao I svaki djelatnik Javne ustanove Park prirode Papuk
odgovoran je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao I za posljedice koje
iz toga nastanu sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara.
USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA
Članak 13.
(1) Motrilačko – dojavna služba organizacijski je ustrojena pri Nadzornoj službi Javne
ustanove Park prirode Papuk redovnim obilaskom I čuvanjem cjelokupnog područja Parka.
Članak 14.
(1) Svi su djelatnici Javne ustanove Park prirode Papuk zaduženi u okviru svoga djelokruga
za obavljanje radnji motrenja I dojave požara.
(2) Obilazak I motrenje vrši se radnim danom u pravilu od 07 – 15 sati, a u vrijeme tjednog
odmora (subotom I nedjeljom) prema usmenom ili pismenom nalogu ravnatelja Javne ustanove
Park prirode Papuk.
(3) U razdoblju povećane opasnosti od požara, postupanja motrilačko – dojavne službe
(služba nadzora) ima prednost ispred drugih radnih zadataka motritelja.
Članak 15.
(1) Park prirode Papuk predstavlja jedan požarni sektor, a požarno područje dijeli se na pet
požarnih zona I to: Voćin, Orahovica, Velika, Kutjevo I Jankovac.
(2) Obveze I odgovornosti motritelja (nadzornika) određene su u okviru službe nadzora.
POSTUPANJE DJELATNIKA JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE PAPUK
U SLUČAJU NASTANKA POŽARA
Članak 16.
(1) Svaki djelatnik Javne ustanove Park prirode Papuk koji primjeti neposrednu opasnost od
nastanka požara ili požar dužan je odmah pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara,
vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili drugu osobu.
(2) Ukoliko osoba iz stavka 1. ovog članka nije uspjela otkloniti opasnosti, odnosno ugasiti
požar, dužna je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu ili policiju I Javnu ustanovu
Park prirode Papuk.

-5-

Članak 17.
(1) U slučaju izbijanja požara, ako djelatnici nadzorne službe ne mogu sami ugasiti požar, o
požaru obavještavaju voditelja motrilačko – dojavne službe.
(2) Prilikom dojave o požaru putem telefona voditelju motrilačko – dojavne službe moraju se
dati osnovni podaci o požaru.
(3) Za vrijeme obavljanja nadzora, djelatnik – motritelj sastavlja izvješće o radu u koji upisuje
sve podatke o eventualnom požaru, te sumnjiva kretanja vozila I ljudi na području motrenja.
DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM PLANOVIMA I POTREBAMA
Članak 18.
(1) Za vrijeme protupožarne sezone na povećane opasnosti od nastajanja I širenja požara
tijekom požarne sezone na području Parka prirode Papuk motritelji (nadzornici) dužni su poduzimati
I druge mjere zaštite od požara u sklopu obavljanja redovnog nadzora Parka prirode Papuk.
(2) Druge mjere iz stavka 1. ovog članka određene su Planom motrenja, čuvanja I ophodnje
otvorenog prostora I građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja I širenja požara.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik zaštite od požara
Parka prirode Papuk od 03. srpnja 2002. godine.
Članak 20.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Javne
ustanove Park prirode Papuk.

Utvrđuje se da je Pravilnik o zaštiti od požara, pod KLASA: 214-01/12-01/05, UR.BR.: 2189/8202/12-01 od 15. svibnja 2012. godine, objavljen dana 16. svibnja 2012. godine na oglasnoj ploči
Javne ustanove Park prirode Papuk, S. Radića 46, Velika, te stupa na snagu dana 25. svibnja
2012. godine.

RAVNATELJ:
dr.sc.Ivica Samarđić,dipl.inž.
_______________________

