
RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD POŽARA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKOG FAKULTETA 

 

Pravilnik o zaštiti od požara Sveučilišta u Zagrebu  Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Klasa: 011-

01/10-01/1, Ur. broj: 251-62-01-10-24 ( dalje: Pravilnik Fakulteta) usvojen je na Fakultetskom vijeću 24. 

studenog 2010 godine. 

Zbog proteka vremena od dana donošenja Pravilnika Fakulteta, donošenja Pravilnika o sadržaju općeg 

akta iz područja zaštite od požara  (NN 116/11) i rješenja Ministarstva unutarnjih poslova od 29. rujna 

2016. godine kojim se nalaže Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu da izradi opći 

akt kojim će urediti stanje zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite 

od požara (NN 116/11) potrebno je donijeti novi Pravilnik o zaštiti od požara Fakulteta (dalje: novi 

Pravilnik). 

U tekstu predloženog Pravilnika potrebno je uz sadržajno usklađivanje provesti i terminološko 

usklađivanje s važećim propisima te nomotehničko uređenje odredaba cijelog  Pravilnika. 

Kako je Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara propisano koji minimalni sadržaj i 

priloge opći akt iz područja zaštite od požara mora sadržavati, to odredbe predloženog Pravilnika 

reguliraju: 

- Temeljne odredbe u svezi provedbe i unaprijeđenja 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 zaposlenika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom 

mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta te vođenje evidencije 

- Način osposobljavanja zaposlenika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i 

gašenje početnih požar, periodične provjere znanja i vođenja evidencije 

- Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje 

požara 

- Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije 

- Ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara 

- Postupanje zaposlenika u slučaju nastanka požara 

- Prijelazne i završne odredbe 

Zbog brojnosti članaka Pravilnika Fakulteta koji bi se morao izmijeniti predlaže se donošenje novog 

Pravilnika o zaštiti od požara a sukladno svemu gore navedenom 

 


