KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

PRAVILNIK O ZAŠTITI
OD POŽARA

Osijek,25.travnja.2012.god.

SADRŽAJ
1.temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
2.ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i
vatrogasno dežurstvo ( ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
3.broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od
požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
4.obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
5.obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera
zaštite od požara,
6.način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i
odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
7.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
određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
8. način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i
gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
9. 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 vođenja evidencije o tome,
10. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i
gašenje požara sa opisom zaduženja,
11. službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i
nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja
čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
12. službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih
organizacijskih i tehnoloških mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog
požarnog rizika,
13. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
14. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
15. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one
odnose,
16. postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
17. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Na temelju člana 21. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10) i
članka 38. stavak 4. Statuta kliničkog bolničkog centra Osijek, Upravno vijeće kliničkog
bolničkog centra Osijek na 3 sjednici održanoj 25.travnja.2012.god. donijelo je:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA OSIJEK

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa
donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama
uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća, te gubitak ili oštećenje
sredstava za rad te zaštitu života i zdravlja djelatnika i pacijenata Kliničkog bolničkog centra
Osijek, ( u daljnjem tekstu: KBC Osijek)
Članak 2.
Ovim Pravilnikom se, sukladno s odredbama Zakona o zaštiti od požara, uređuje slijedeće:
- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara,
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara uključujući vatrogasne postrojbe i vatrogasno
dežurstvo (ako su predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara),
- broj, naziv radnog mjesta i stručna sprema osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od
požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara,
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera
zaštite od požara,
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i
odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- 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
određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja djelatnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i
gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- 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 vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i
gašenje požara sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i
nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja
čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i
tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara ta prostorije i prostori na koje se one
odnose,
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.
Članak 3.
Svaki djelatnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu
rada na način kako je utvrđeno Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukama tijela jedinica
lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima
i/ili zabranama.

Članak 4.

Na svim radnim mjestima i u svim prostorijama KBC Osijek, rad se mora organizirati tako da
svaki djelatnik svoje poslove i zadatke obnaša bez opasnosti od požara koji bi mogao ugroziti
njegov život i zdravlje.

Članak 5.
Sustav zaštite od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske,
tehničke, obrazovne, propagandne naravi utvrđene Zakonom, pod zakonskim aktima,
odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i
primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.
Radi ostvarivanja mjera iz stavka 1. ovog članka KBC Osijek je dužna osigurati sredstva, i
preko stručnih službi praćenje naučnih i tehničkih dostignuća, razmjenu iskustava sa srodnim
organizacijama, i ustanovama kojima je djelatnost zaštita od požara.

II USTROJSTVO I NAČIN RADA SLUŽBE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak.6

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), vlasnici, odnosno
korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i
drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na
temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara.

Članak 7.

Građevine i prostor na lokaciji u Osijeku, Josipa Huttlera 4, koje koristi KBC Osijek,
razvrstani su u II-a kategoriju ugroženosti od požara, po rješenju o kategorizaciji (broj
rješenja:511-07-25-UP/I-654/1-94. AS

Članak 8.

Klinički bolnički centar ima donesen plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije izrađen na
osnovi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije izrađen u Rujnu 2008.

Članak 9.

Kao tijelo upravljanja u KBC Osijek, Upravno vijeće je osnovni nositelj mjera, organizacije,
unapređenja zaštite od požara i tehnološke eksplozije.

Članak 10.
U KBC Osijek posebna ovlaštenja i odgovornosti u provedbi mjera zaštite od požara imaju:
Ravnatelj KBC Osijek, Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi, i odgovorna osoba za
zaštitu od požara.

III BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA ZADUŽENIH ZA
OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE
OD POŽARA

Članak 11.
Na poslove i zadatke djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i
unapređenje stanja zaštite od požara u KBC Osijek može se rasporediti djelatnik koji ima
najmanje završenu školu stručnog djelatnika-vatrogasca ili srednju školu tehničkog smjera uz
položen stručni ispit za obnašanje poslova zaštite od požara

Članak 12.
Djelatnik koji u KBC Osijek obnaša poslove zaštite od požara osim utvrđenih zahtjeva i
uvjeta utvrđenih člankom 11. ovog Pravilnika mora dobro poznavati:
- tehnički proces rada, materijale, sirovine i sredstva koja se koriste u KBC Osijek,
- sva mjesta rada, prostorije, prostore, prilaze, prolaze, uvjete rada, kao i opasnosti,
- organizaciju rada i tehničku opremljenost, kao i opremljenost uređajima, priborom i
opremom za gašenje požara,
- važeće propise iz područja zaštite od požara, zaštite na radu kao i odredbe ovog Pravilnika.

Članak 13.

Trenutna struktura stručno osposobljenih djelatnika za provedbu zaštite od požara u KBC
Osijek
- 1 djelatnik za obavljanje preventivnih mjera zaštite od požara u KBC Osijek u odjelu
za unutarnju zaštitu, pri ravnateljstvu KBC Osijek,
- Stručni poslovi planiranja, organiziranja i provođenja nadzora nad provođenjem mjera
zaštite od požara u domeni su djelatnika zaduženog za poslove zaštite od požara koji
ima položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.
Voditelj službe za tehničke poslove odgovoran je za održavanje strojeva, uređaja i instalacija.

IV OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA

Članak 14.

Obveze djelatnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:
- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u
radnom prostoru,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja
poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od
požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad,
funkcioniranje i ispravnost uređaja i instalacija i drugih sredstava u bližoj i široj radnoj
okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah
prijaviti svome rukovoditelju ili službi za održavanje,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom
mjestu i u radnom prostoru KBC Osijek

- pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne,
eksplozivne i sl) spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim
površinama,
- brinuti se da pristup njegovom radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano
koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije ako nisu
osigurane mjere zaštite od požara,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i dijelovima u KBC Osijek,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema
oznakama upozorenja i znakovima izvješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

Članak 15.

Lakše povrede odgovornosti djelatnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:
- ne sudjelovati u gašenju požara i sprječavanju širenja požara ako su njime nastale manje
materijalne štete nakon požara,
- nemarno i nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar
ili eksplozija ili je nastala manja materijalna šteta,
- ne prijaviti voditelju klinike, odjela ili službe ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara,
pojavu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od
požara zahtjeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije unatoč spoznaji da
nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Članak 16.
Teže povrede odgovornosti djelatnika u provedbi zaštite od požara i eksplozija su:
- ne sudjelovati u gašenju požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće
štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život djelatnika
i/ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je
uzrokovan požar ili eksplozija, pa je došlo do lakše posljedice po djelatnike i/ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s povećanom opasnošću od požara i eksplozije unatoč spoznaji da
nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i
zdravlje djelatnika i/ili imovinu,
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su
donijeli voditelji klinika, odjela i službi ili odgovorna osoba iz zaštite od požara a zbog čega
je došlo do požara i/ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje djelatnika i/ili
imovine,
- ne prijaviti voditelju klinika, odjela i službi ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu
(kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za
život i zdravlje djelatnika i/ili imovinu,

- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim
opasnostima od požara sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena
lakša posljedica za život i zdravlje djelatnika i/ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju
spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i
zdravlje djelatnika i/ili imovinu.

V OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI
MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 17.

Radi unapređivanja zaštite od požara i eksplozije, Upravno vijeće KBC Osijek:
- usvaja Plan zaštite od požara,
- odobrava financijska sredstva za ostvarivanje usvojenog Plana zaštite od požara,
- raspravlja najmanje dva puta u godini o stanju zaštite od požara i eksplozije po izvješću
ravnatelja KBC Osijek,
- obnaša i druge poslove u provedbi zaštite od požara koji su u njegovoj nadležnosti.
Članak 18.

U organiziranju, provedbi i unapređivanju zaštite od požara ravnatelj KBC Osijek ima
slijedeće obveze:
- brine se o ispravnoj primjeni i provedbi Planom utvrđenih mjera zaštite od požara,
- brine o ispravnom upoznavanju djelatnika s opasnostima od požara i rukovanju sredstvima i
opremom za gašenje požara,
- predlaže Upravnom vijeću Plan zaštite od požara i radnje u svrhu unapređivanja zaštite ljudi
i imovine KBC Osijek,
- obnaša i druge poslove iz područja zaštite od požara u skladu sa važećim propisima.

Članak 19.

Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC Osijek odgovorni su da prije početka i za
vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere zaštite od požara i eksplozije.

Članak 20.
Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi u KBC Osijek obavljaju kontrolu i nadzor glede
primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima za koje su
zaduženi i odgovorni. Također su odgovorni za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i
sredstvima za gašenje, kako ne bi bio zapriječen.

Članak 21.
Posebno predstojnici klinika , voditelji odjela i službi u KBC Osijek na radnim mjestima gdje
postoje opasnosti za nastanak i širenje požara (isparivačke stanice, skladište plinova, kisika,
disuplina, plinsko rezanje i zavarivanje, kuhinje i restorani gdje se koristi plin, skladišta
zapaljivih tekućina) dužni su da rade samo djelatnici stručno osposobljeni za takve poslove.

Članak 22.
Posebne obveze predstojinka klinika, voditelja odjela i službi u KBC Osijek
-udaljiti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere
zaštite od požara,
-nakon završenog rada, prije odlaska iz radnih prostorija, provjeriti da li su poduzete mjere
zaštite od požara,
-prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna
opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi izvode na način suprotan pravilima zaštite
od požara,
-u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s odgovornom osobom dogovoriti
otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka ili ako se to ne može, dogovorit će se o
privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje,
-izvijestiti odgovornu osobu zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj
opasnosti za nastanak i širenje požara,
-u slučaju neizvršavanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće
stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv djelatnika koji tu obvezu ne
izvršava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

Članak 23.
Osoba zadužena za zaštitu od požara u KBC Osijek ima obvezu i dužnost:
- organizirati i sudjelovati u provedbi analiza stanja zaštite i procjeni ugroženosti od požara,
- sudjelovati radnim zadacima na unapređivanju i usmjeravanju zaštite od požara,
- voditi brigu o ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara,
- pratiti zakone i druge propise iz područja zaštite od požara,
- sudjelovati u procesu obrazovanja iz područja zaštite od požara, te voditi potrebite
evidencije,
- sudjelovati u izradi stručnih prijedloga koji se odnose na provedbu i unapređenje zaštite od
požara,
- predlagati najbolje mjere zaštite od požara pri uvođenju novih tehnologija i promjena u
postojećim tehnološkim postupcima,
- analizirati uzroke požara i eksplozija,
- izrađivati izvješća o požarima, te ih dostavljati ravnatelju,
- voditi evidenciju o uređajima, opremi i aparatima za gašenje požara, provedenom
obrazovanju djelatnika iz područja zaštite od požara, kao i o mogućim požarima i drugim
intervencijama,
- davati stručna mišljenja u pogledu rješavanja pojedinih problema iz područja zaštite od
požara,

- surađivati sa inspektorima zaštite od požara i stručnim organizacijama koje se bave zaštitom
od požara, kao i sa stručnim službama i voditeljima pojedinih radnih jedinica,
- izdavati dozvole za rad sa otvorenim plamenom u ugroženim prostorima,
- svake godine najmanje dva puta obnašati analizu stanja zaštite od požara i o tome podnositi
izvješće s prijedlogom mjera za saniranje stanja,
- predložiti nabavu aparata, sredstava i opreme za gašenje požara,
- obnašati i druge poslove koji mu se narede od strane odgovornog voditelja.

Članak 24.
Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom,
podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom, odgovorna osoba zaštite od požara ima obvezu:
- udaljiti djelatnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost
imovine (unosi otvorenu vatru u požarno ili eksplozivno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje
u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera zaštite od požara i sl.) te o tome
izvijestiti njegovog neposrednog voditelja,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost
imovine ili životi i zdravlje ljudi,
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti neposrednom
predstojniku klinike, voditelju odjela ili službe, te o tome izvijestiti ravnatelja KBC Osijek.

Članak 25.
Odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od
požara:
- za neosiguranje financijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima
propisanih, naređenih te Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije
odgovoran ja ravnatelj KBC Osijek,
- predstojnici klinika, voditelji odjela i službi odgovorni su za posljedice koje proizlaze iz
obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim
aktima propisane, naređene mjere zaštite od požara,
- za povrede obaveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i
izricanje mjera za predstojnike klinika, voditelje odjela i službi isti je kao za djelatnike na
pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegove radne prostorije, pogona ili dijela procesa.

Članak 26.
Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi čine lakšu povredu radne obveze iz zaštite od
požara i eksplozija u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve djelatnike i
kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može
nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.
Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi čine težu povredu obveza iz zaštite od požara
koje su propisane za sve djelatnike i kada ne obavljaju svoje posebne poslove iz područja
zaštite od požara, pa je time nastala veća materijalna šteta za imovinu i lakše ili teže tjelesne
ozljede djelatnika.
Članak 27.

Osoba zadužena za zaštitu od požara čini težu povredu radne obveze:
- ako sredstva rada s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije (isto se odnosi i na dio
objekta u kojem se obnaša rad ili pohranjuju zapaljivi ili eksplozivni materijali) koristi, iako je
pregledom utvrđeno da nastale promjene mogu izazvati požar ili eksploziju,
- ako objekti ili prostorije s povećanim opasnostima od požara ili eksplozije nisu označeni
upozorenjima o zabrani prilaska otvorenim plamenom,
- ako objekti i radni prostori nisu osigurani odgovarajućom količinom vatrogasnih aparata i
drugom opremom kako je predviđeno procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od
požara,
- ako se sredstva i oprema za gašenje požara na pregledavaju i ispituju u rokovima, opsegu i
na način predviđen Zakonom o zaštiti od požara,
- ako protiv djelatnika ne podnese prijavu za pokretanje postupka zbog povrede radne obveze,
ako isti svojim ponašanjem krši pravila zaštite od požara,
- ako ne upozna djelatnika, odnosno, ne osigura upoznavanje djelatnika s mjerama, opremom
i sredstvima za gašenje požara, spašavanjem ljudi i imovine, te s odgovornostima za
neštovanje propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- ako ne sudjeluje u gašenju požara i spašavanju ljudi ili imovine bez opravdanog razloga.

VI NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE
OD POŽARA

Članak 28.
Voditelj odjela za unutarnju zaštitu je glavni organizator i koordinator, a odgovorna osoba za
zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od
požara na svim građevinama, građevinskim prostorima i dijelovima u vlasništvu KBC Osijek
te na svim radnim mjestima.
Odgovorna osoba surađuje s drugim ustanovama, znanstvenim institucijama, profesionalnim
vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara, a radi poboljšanja stanja
zaštite od požara.
Članak 29.
Djelatnici sa posebnim ovlastima i odgovornostima iz ovog Pravilnika obavezni su provoditi
unutarnju kontrolu i nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara, te u tu svrhu posebno su
ovlašteni:
- narediti da se provede teorijsko i praktično obučavanje iz zaštite od požara, odnosno,
zabraniti djelatniku rad na poslovima kod kojih postoji povećana opasnost od požara ako nije
pristupio toj obuci,
- staviti izvan upotrebe sredstva rada (instalacije i uređaje) s povećanim opasnostima od
požara ili eksplozije, ako ispravnost istih nije pravovremeno provjerena,
- staviti izvan upotrebe sredstvo rada ako su na njemu nastale promjene koje mogu izazvati
nastajanje požara ili eksplozije,
- udaljiti s rada djelatnike za koje postoji sumnja da su pod utjecajem alkohola ili droge, ili
svojim postupcima mogu izazvati požar ili eksploziju,

- narediti da se objekti ili dijelovi objekata gdje postoji povećana opasnost od požara ili
eksplozije označe postavljanjem određenih znakova o zabrani prilaza otvorenim plamenom,
odnosno, omogućiti uporabu dok se oznake ili upozorenja ne postave,
- zahtijevati, odnosno, osigurati stalni nadzor od strane stručne osobe - vatrogasca u tijeku
obnašanja poslova za koje se može ocijeniti da mogu prouzročiti požar ili eksploziju,
- zahtijevati od svih osoba na radu da pristupe gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ili
obnašanja poslova i radnji čiji je cilj sanacija stanja.

VII NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA
ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 30.
Svaki djelatnik mora biti upoznat s opasnostima od požara u svezi poslova koje obavlja, te
mjerama zaštite od požara, kao i sredstvima i opremom za gašenje požara.

Članak 31.

Svakog djelatnika koji prvi put dolazi na radno mjesto neposredni voditelj dužan je upoznati s
opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na radnom mjestu i u njegovoj okolini, te s
poduzimanjem mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija.
To se odnosi i kada se djelatnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo gdje djelatnici
moraju biti upoznati sa svim opasnostima i mjerama zaštite od požara na tim poslovima.

VIII NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM
OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POČETNIH POŽARA
Članak 32.
Svaki djelatnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u
trajanju od minimalno 8 sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i
načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom („Narodne novine“ broj 61/94).
Osposobljavanje djelatnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za
osposobljavanje djelatnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za
obavljanje tih poslova.
Članak 33.
Djelatnicima koji uspješno polože teorijski i praktični dio osnovnog osposobljavanja iz članka
30. ovog Pravilnika, izdaje se uvjerenje čiji je oblik i sadržaj propisan Pravilnikom o
osposobljavanju djelatnika.
Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka izdaje izvođač osposobljavanja.
Članak 34.

U KBC Osijek se obavezno najmanje jedanput u dvije godine mora provesti praktična vježba
gašenja požara, odnosno, evakuacije i spašavanja ljudi i imovine u kojoj moraju sudjelovati
svi zaposleni u KBC Osijek.
Članak 35.
Evidencija i dokumentacija o provedenim oblicima obučavanja iz područja zaštite od požara
čuva se, a odgovorna osoba je osoba zadužena za zaštitu od požara.

IX NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S
POVEĆANIM OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 36.
Na sva radna mjesta u KBC Osijek gdje postoje povećane opasnosti za nastanak požara ili
eksplozije (isparivačke stanice, skladište plinova, kisika, disuplina, plinsko rezanje i
zavarivanje, skladište zapaljivih tekućina) mogu biti raspoređeni samo oni djelatnici koji su
stručno osposobljeni za takove poslove.
Članak 37.
Evidencija o osposobljenosti djelatnika koji rade na poslovima iz članka 34. ovog Pravilnika
čuva se u kadrovskoj službi, a odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna ih je dati na uvid
nadležnoj inspekciji Ministarstva unutarnjih poslova zaštite od požara.
X SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU
OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Članak 38.
Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i
dojavu te gašenje požara, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje
širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu postoji evidencija, a
pravna osoba ovlaštena od ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu izdaje uvjerenje.
Članak 39.
Osoba zadužena za zaštitu od požara odgovorna je za provođenje servisiranja i ispitivanja
sustava u zakonskim rokovima, te dužna evidenciju i uvjerenja dati na uvid nadležnoj
inspekciji Ministarstva unutarnjih poslova.
XI SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU
INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I
TEHNOLOŠKU EKSPLOZIJU
Članak.40.

Voditelj službe za tehničke poslove i odgovorna osoba za zaštitu od požara, svaki u svom
dijelu, dužni su sukladno propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača
održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, plinske, ventilacijske
i druge namjene, dimnjake i ložišta, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti
nastajanje i širenje požara te o održavanju moraju posjedovati dokumentaciju.
XII SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJE
ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD
POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA
Članak 41.
U slučaju privremenog povećanog požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja,
poduzimaju se odgovarajuće dodatne, organizacijske i tehničke, mjere zaštite od požara, koje
uključuju osiguranje vatrogasnog dežurstva, kao i primjenu odgovarajuće opreme i sredstava
za gašenje.
Dodatne mjere iz stavka 1. ovog članka poduzimaju se na temelju izrađene prosudbe
privremenog povećanog požarnog rizika, a osobito za:
- privremena pretakanja zapaljivih tekućina i plinova količina većih od onih definiranih
držanjem prema posebnom propisu iz područja zapaljivih tekućina i plinova,
- privremena mjesta zavarivanja i uporabe otvorenog plamena ili alata koji u uporabi iskre, u
prostoru koji nije za to predviđen, a postoji opasnost za nastanak požara,
- građevine, građevinske dijelove i prostore za vrijeme obavljanja poslova kojima se
privremeno povećava opasnost od nastajanja i/ili širenja požara ili njegovih posljedica (velika
gradilišta i sl.).
Članak 42.
Vatrogasno dežurstvo iz članka 41. ovog Pravilnika smiju obavljati samo osobe osposobljene
prema propisima kojima se uređuje područje vatrogastva.
U KBC Osijek nije organizirana služba zaštite od požara sa stalnim vatrogasnim dežurstvom,
za provedbu istog zaduženi su odgovorna osoba za zaštitu od požara i ravnatelj KBC Osijek.
XIII KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA ILI
TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE
Članak 43.
Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije regulirano
je osnovnim, organizacijskim, tehničkim i posebnim mjerama zaštite od požara, ovisno o
tehnološkom procesu rada i radnog mjesta.
Posebno je djelatnicima zabranjeno zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara
osim ako su neposredno uposleni, te skidati zabrane, tabele, uputstva, upozorenja i druge
oznake iz domene zaštite od požara.
Članak 44.
Svi smjerovi evakuacijskih putova iz objekata moraju biti obilježeni sukladno shemi
evakuacije.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek
biti slobodan i nezakrčen.
Na izlazima i izlaznim putovima, namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo
označen natpisom i strjelicom.
Sva vrata moraju se lako otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije).
Svi djelatnici moraju biti osposobljeni i organizirani za provođenje brze i sigurne evakuacije.
XIV USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA
OD POŽARA
1. Motrenje
Članak 45.
Djelatnici odjela za unutarnju zaštitu nazočni su na prostorima KBC Osijek tijekom 24 sata
dnevno, a u sklopu redovnog obilaska i čuvanja građevina i prostora KBC Osijek. Zaštitarima
je propisan način motrenja, javljanja i uzbunjivanja u slučaju požara.
Osim toga odgovorna osoba za zaštitu od požara u redovnom obilasku građevina KBC Osijek,
dužna je motriti pojavu požara.
Članak 46.
Svi djelatnici zaposleni u KBC Osijek, u sklopu svojih radnih zadataka zaduženi su u svom
djelokrugu i za motrenje požara.
2. Javljanje
Članak 47.
Svaki djelatnik KBC Osijek i korisnik bolničkih usluga, koji primijeti neposrednu opasnost od
nastanka požara ili primijeti požar ili drugi događaj, dužan je odmah, bez odlaganja, otkloniti
opasnost, početi sa gašenjem požara te o požaru izvijestiti ostale djelatnike koji su mu u
neposrednoj blizini, odnosno ugasiti požar, a samo ako to može učiniti bez opasnosti za sebe
ili druge osobe.
Ako ta osoba to ne može učiniti sama ili uz pomoć drugih djelatnika, dužna je o požaru,
opasnosti za požar, odmah bez odgode preko telefona ili ručnog javljača požara ili na bilo koji
drugi način o tome obavijestiti vatrogasnu postrojbu na telefon 93 ili Područni ured za zaštitu
i spašavanje telefon 112 ili dojaviti na interni telefon broj 1095, 1097 (vratarnice istok i
zapad,) djelatnicima za unutarnju zaštitu sa stalnim dežurstvom.
Dojava požara pomoću ručnog javljača požara obavlja se razbijanjem stakla i pritiskom
ručnog javljača požara.
Članak 48.
Prilikom dojave požara telefonom, moraju se dati slijedeći minimalni podaci:
- mjesto nastanka požara ili drugog događaja,
- priroda događaja i veličina požara,
- prezime i ime dojavljivača,
- mjesto s kojeg se dojavljuje.

Članak 49.
Veliki dio građevina u KBC Osijek osiguran je sustavom vatrodojave, automatski javljači
požara proslijeđuju signal dojave interno na vatrodojavne centrale djelatnicima za unutarnju
zaštitu, te su oni obavezni odmah bez odgode provjeriti radi li se o pravoj ili lažnoj dojavi.
3. Uzbunjivanje
Uzbunjivanje na prostorima i građevinama kojima se koristi KBC Osijek vrši se vatrogasnim
sirenama koje su povezane sa sustavom vatrodojave, usmeno, te se telefonom izvješćuje
Područni ured za zaštitu i spašavanje i poziva se profesionalna vatrogasna postrojba grada
Osijeka.
Uzbunjivanje svih djelatnika ili dijela djelatnika, obavlja dežurni na telefonskoj centrali
putem telefona.
Članak 50.
Djelatnici i ostali korisnici bolničkih usluga koji se zateknu u prostoriji u kojoj je nastao
požar, dužni su bez panike napustiti prostoriju.
Napuštanje prostorije mora biti čim kraće, kako bi vatrogasci mogli djelovati bez smetnji
zakrčenosti putova.
Prostoriju iz prethodnog članka zadnji napušta šef službe ili njegov zamjenik (dežurni u
službi).
XV MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I
PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE
Članak 51.
U skladištima ljekarne, patologije, laboratorijima i prostorima gdje se nalazi lako zapaljivi
materijal, zabranjen je ulaz nepozvanim osobama i upotreba bilo kakovih izvora topline.
Skladišta moraju imati pouzdanu ventilaciju, vrata moraju biti zaključana s vidnom oznakom
„ZABRANJEN ULAZ NEPOZVANIM OSOBAMA“ i „OPASNOST OD POŽARA I
EKSPLOZIJE“.
Članak 52.
Na tavanskim prostorima zabranjeno je odlaganje zapaljivih materijala, kiselina, lužina,
komprimiranih plinova i bilo kojeg zapaljivog materijala.
Prilazi do samih objekata u krugu bolničkog centra ne smiju biti zakrčeni vozilima ili drugim
teško prenosivim teretima.
Članak 53.
U čajnim kuhinjama:
- električna i plinska trošila moraju biti postavljena na vatrostalnu podlogu i udaljena od
upaljivih stvari najmanje pola metra,
- nakon upotrebe, trošila treba pouzdano zatvoriti, električna isključiti iz mrežnog napona,

- svi djelatnici koji koriste električna i plinska trošila trebaju se pridržavati pravila o
rukovanju tim trošilima jer u protivnom snose odgovornost i dužni su nadoknaditi štetu
prouzrokovanu svojim nepravilnim odnosom.
Članak 54.
U tehničkim radionicama:
- plinove za varenje i ostale lako zapaljive tvari treba držati u posebnim prostorijama izvan
radnog mjesta,
- zapaljive tekućine treba skladištiti u atestiranim kovinskim ormarima,
Za provedbu odredbi ovog članka odgovoran je voditelj službe za tehničke poslove i djelatnici
koji rukuju plinovima i zapaljivim tekućinama.
Članak 55.
U prostorijama svih laboratorija, patologije i ljekarni:
- analize s upaljivim tekućinama mogu se obavljati isključivo u digestorima,
- digestori moraju biti ventilirani prisilnom ventilacijom, radni stol mora biti od vatrootpornog
materijala,
- držanje lako zapaljivih tekućina u radnim prostorijama dopušteno je samo u atestiranim
ormarima ili u posebno za to skladišnom prostoru u krugu bolničkog centra,
- raditi s upaljivim materijalima mogu samo za to osposobljeni djelatnici,
- ako se prolije zapaljiva tekućina, treba je odmah očistiti, a sredstvo čišćenja odmah odbaciti
na sigurno mjesto izvan radnog prostora,
- po završetku rada moraju se zatvoriti sva plinska trošila i isključiti sva električna trošila iz
mrežnog napona,
- pretakanje zapaljivih tekućina dopušteno je samo u posebnoj prostoriji, a zabranjeno je
pušenje i bilo kakav izvor vatre.
Članak 56.
U ordinacijama:
- zabranjeno je držanje lako zapaljivih tekućina u količini većoj od 0,5 litara izvan kovinskog
ormara,
- zabranjeno je pušenje,
- zabranjeno je mazanje podova, čišćenje odjeće ili drugih predmeta lako zapaljivim
tekućinama.
Članak 57.
U bolesničkim sobama zabranjuje se:
- pušenje,
- upotreba svijeća i petrolejskih lampi,
- čišćenje i mazanje podova i drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama,
- upotreba električnih kuhala i glačala,
- zaključavanje vrata.
Članak 58.
U čekaonicama zabranjeno je:

- pušenje,
- držanje zapaljivih tekućina,
- čišćenje podova i ostalih predmeta zapaljivim tekućinama.
Članak 59.
U skladištu komprimiranih plinova:
- boce s komprimiranim plinovima moraju biti označene bojom i to:
N2O- sivo
kisik- plavo
disuplin- bijelo
CO2 i ostali negorivi plinovi- tamno sivo
- ulazna vrata skladišta moraju se zaključavati po završetku rada,
- boce se moraju uskladištiti u vertikalnom položaju i moraju biti osigurane od prevrtanja,
pričvršćene uza zid,
- zabranjeno je pušenje, zavarivanje, lemljenje i uporaba bilo kakvog izvora plamena,
- zabranjeno ja zajedničko uskladištenje plinova s upaljivim ili otrovnim materijalima,
- zabranjen je ulaz nepozvanim osobama.
Članak 60.
Centralna kisik stanica treba imati:
- dobru ventilaciju, boce moraju biti osigurane od prevrtanja,
- redukcijski ventili, manometri,cjevovodi, sigurnosne naprave, moraju biti izvedene od za to
propisanog materijala, tehnički ispravne i moraju biti međusobno čvrsto spojene,
- za prijevoz boca treba upotrebljavati odgovarajuća prijevozna kolica,
- prazne i pune boce ne smiju se ostavljati po hodnicima, stubištima, uz dizala i na ostalim
komunikativnim mjestima/površinama,
- rukovanje bocama s komprimiranim plinovima dopušteno je samo za to osposobljenim
djelatnicima,
- zabranjeno je u kisik stanice smještati zapaljive plinove,
- zabranjeno je u kisik stanice skladištiti bilo kakve druge materijale,
- u kisik stanicama zabranjeno je zavarivanje ili lemljenje,
- zabranjeno je zatvaranje ili otvaranje ventila masnim rukama,
- zabranjen je ulazak u kisik stanicu nepozvanim osobama,
- po završetku rada kisik stanicu se mora zaključati.
Članak 61.
Skladištenje i rukovanje bocama s komprimiranim plinovima:
- skladište kisika mora imati lagani pokrov od negorivog materijala kao i vrata koja se
otvaraju prema van,
- prolazi u skladištu trebaju biti široki najmanje jedan metar,
- skladište se mora održavati čisto i uredno, mora biti osigurana dobra prirodna ventilacija,
- boce se ne smiju duže vrijeme izlagati toplinskom zagrijavanju,
- prilikom prijevoza, boce s kisikom moraju se osigurati od prevrtanja i oštećenja, zabranjeno
je prevoziti boce s drugim materijalima, te rukovati bocama masnim rukama,
- zabranjeno je naglo otvaranje ventila na boci, popravljanje opreme za kisik uz pacijente,
pokrivanje boca stranim predmetima te izlaganje boca suncu,
zabranjena je uporaba brtvila od organskih tvari,

- popravke na opremi za kisik može vršiti samo stručna osoba,
- potrebno se pridržavati i drugih propisanih normativa za rukovanje bocama kisika i ostalih
komprimiranih plinova.
Članak 62.
Ostala skladišta (tehničkog materijala, arhiva, potrošnog materijala, rublja):
U ovakvim skladištima zabranjeno je uskladištavati zapaljive tekućine, plinove i druge
zapaljive materijale osim tehničkih materijala i arhive.
Na vratima skladišta sa zapaljivim materijalima mora biti napisano upozorenje o zabrani
prilaza i uporabe otvorenog plamena.
Pri radu u skladištima zabranjeno je:
- pušenje, paljenje šibica kao i uporaba svijeća,
- plinsko i elektro zavarivanje i druga upotreba plamena bez da se osiguraju odgovarajuće
mjere zaštite od požara,
- ulaz, zadržavanje i bilo koji rad nezaposlenim osobama,
- čišćenje podova ili drugih predmeta lako zapaljivim tekućinama.
Po završenom radu u skladištu obaviti ove mjere:
- isključiti sve električna trošila sa mrežnog napona preko sklopke,
- zatvoriti prozore i vrata zaključati.
Članak 63.
Djelatnicima u radionicama i ostalim službama zabranjuje se:
- pranje dijelova strojeva ili čišćenje sa lako zapaljivim tekućinama (u većim količinama),
- smještaj boca sa komprimiranim plinovima više nego je potrebno za dnevni rad,
- smještaj materijala, predmeta i druge robe po transportnim putovima, prolazima, izlazima,
- neovlaštena uporaba hidranata, skidanje vatrogasnih cijevi i drugih sredstava za gašenje,
osim za potrebe samog gašenja u krugu bolničkog centra,
- zalaziti u prostorije sa povećanom opasnošću od požara osim ako su neposredno uposleni te
skidati zabrane, uputstva, upozorenja i druge oznake iz područja zaštite od požara.
Članak 64.
U uredskim prostorijama moraju se primjenjivati ove mjere zaštite od požara:
- zagrijavanje uredskih prostorija provodi se isključivo radijatorima centralnog grijanja i
drugim priznatim uređajima i aparatima za zagrijavanje prostorija ako su atestirani i
pregledani od ovlaštene ustanove,
- hodnici se moraju održavati slobodni i nezakrčeni kako bi u svakom momentu bili slobodni
prolazi i prilazi,
- čišćenje podova, zidova i ostalih predmeta ne smije se vršiti lako zapaljivim tekućinama, već
namjenskim sredstvima,
- unošenje lako zapaljivih tekućina u uredske prostorije je zabranjeno,
- onemogućiti uporabu bilo kakvih električnih rešoa i peći sa otvorenim spiralama.
- zabrana pušenja
XVI POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA
Članak 65.

Svaki djelatnik koji opazi opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti
opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe i druge osobe. Ako
djelatnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale djelatnike, te Područni
ured za zaštitu i spašavanje tel. 112 ili javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu grada
Osijeka tel. 93 i djelatnike za unutarnju zaštitu KBC Osijek.
Prilikom dojave o nastalom požaru djelatnik treba dati slijedeće podatke:
- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- vrstu materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika i sl.),
- da li u požaru ima ozlijeđenih.
Članak 66.
Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara svaki djelatnik na svom radnom
mjestu mora:
- isključiti električnu struju,
- zatvoriti dovod plina,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, boce s plinom ili posude sa zapaljivim
tekućinama,
- izvesti na siguran prostor motorna vozila,
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostorija.
Članak 67.
U slučaju nastanka požara djelatnici odjela za unutarnju zaštitu vode brigu o oslobađanju
prilaznih putova za vatrogasna vozila. Obavješćuju ravnatelja KBC Osijek, odgovornu osobu
za zaštitu od požara, predstojnike klinika, voditelje odjela i službi, dežurne u tehničkoj službi
KBC osijek. U vratarnicama se mora nalaziti pismeni naputak sa svim potrebitim imenima,
adresama i telefonskim brojevima.
Članak 68.
Odgovorna osoba za zaštitu od požara čim sazna za požar utvrđuje koje se sve mjere moraju
poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije
i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i sl. Također preuzima vođenje
akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.Kao voditelj akcije gašenja požara
dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje,
te druga oprema koja može koristiti za gašenje požara.
Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po
predmetima i inventaru, te se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.
Članak 69.
Po dolasku vatrogasnih vozila djelatnik odjela za unutarnju zaštitu dočekuje vatrogasnu
postrojbu i odvodi je na mjesto nastanka požara.
Zaštitar izvješćuje voditelja profesionalne vatrogasne postrojbe o slijedećem:
- ugroženosti ljudi,
- što gori, vrsta požara,
- opasnost od širenja požara,

- mogućnost pristupa,
- da li je isključena električna energija.
Radi nesmetanog i uspješnog obavljanja vatrogasne intervencije voditelj koji vodi vatrogasnu
intervenciju može:
- zabraniti promet vozila,
- narediti evakuaciju osoba i uklanjanje stvari iz susjednih građevina koje su ugrožene
nastalim događajem,
- narediti prekid dovoda električne energije,
- narediti djelomično ili potpuno rušenje građevina pomoću kojih bi se požar mogao širiti, ako
se širenje požara ne može na drugi način spriječiti,
- ograničiti djelomično ili potpuno, dovod vode drugim potrošačima u zoni gdje se pojavi
požar ili čitavom naselju radi osiguranja potrebne količine vode za gašenje požara,
- narediti poslugu tuđim prometnim sredstvima, radi prevoženja osoba stradalih u događaju, u
drugu najbližu zdravstvenu ustanovu ili radi prijevoza osoba na mjesto događaja,
- poduzeti druge potrebne mjere radi sprječavanja nastajanja štetnih posljedica.
Voditelj vatrogasne intervencije dužan je poduzeti potrebne mjere da se sačuvaju tragovi i
predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastalog događaja.
Članak 70.
Nakon završetka akcije gašenja požara odgovorna osoba za zaštitu od požara dužna je zajedno
sa voditeljem akcije:
- na mjestu požara osigurati vatrogasno dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi
sprječavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo do dana ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.
Članak 71.
Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno
stanje i spremiti na određena mjesta.

XVII DRUGE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA SUKLADNO VLASTITIM MJERAMA I
POTREBAMA

Članak 72.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u
građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima,
KBC Osijek, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:
- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama
i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih
dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih,
ventilacijskih, i sl.), tako de ne predstavljaju opasnost od požara,

