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На основу члана 44. тачка 1. Закона о запошљавању и правима за вријеме незапослености
(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бр.33/04,19/07 и 25/08), члана 9 став (5) Закона о
заштити од пожара Брчко дистрикт Босне и Херцеговине ( „Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“
број: 9/06, 19/07 и 12/11 ) и чланова 26. тачка б) и 35. став (1) алинеја о) Статута Завода за запошљавање

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине-пречишћен текст (број: 04-139/16,04-1026/16, 04-1810/16, 041546/18,04-2007/18, 04-785/19 и 04-1101/19), Управни одбор Завода за запошљавање Брчко дистрикта
Босне и Херцеговине, на својој Двадесетпрвој редовној сједници, одржаној дана 29.11.2019. године, д о н и
о је

ПРАВИЛНИК
О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о заштити од пожара (у даљем тексту: Правилник) прописује се организација, поступак и мјере заштите
од пожара у Заводу за запошљавање Брчко Дистикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Завод).
Члан 2.
(1) Заштита од пожара обухвата скуп мјера и радњи управне, организационе, техничке, образовне и пропагандне
природе, које се предузимају у циљу спречавања избијања и ширења пожара, његовог откривања и гашења, те
спасавања људи и материјалних добара угрожених пожаром.
(2) Заштита од пожара организује се и спроводи у свим мјестима и на свим објектима који су изложени опасностима
од избијања и ширења пожара.
Члан 3.
Радници обезбјеђују заштиту од пожара обављајући послове на радном мјесту на начин и поступком утврђеним овим
Правилником, те стручним упутствима и према властитој процјени тренутних прилика.
Члан 4.
Радници Завода, као и друга лица која се нађу у кругу Завода, дужни су се придржавати одредби овог Правилника као
и упозоравајућих натписа који су истакнути на видним мјестима у објектима Завода
Члан 5.
Заштита од пожара је дјелатност од посебног државног интереса.
Члан 6.
Радници у Заводу су дужни да учествују у гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара, а Завод је
обавезан да стави на располагање сва средства потребна за успјешно и ефикасно гашење и локализовање пожара и
спашавање људи и материјалних добара Завода и добара других правних и физичких субјеката.
Члан 7.
Пројектанти грађевинских објеката, уређаја, адаптација и реконструкција у Заводу и за потребе Завода, као извођачи
радова на тим објектима, дужни су при пројектовању и извођењу радова да примјењују прописане мјере и нормативе
заштите од пожара.
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ДИО ДРУГИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 8.
(1) Завод је дужан да у спровођењу мјера заштите од пожара поступа у складу са Законом о заштити од пожара (у
даљем тексту:Закон), плановима заштите од пожара и општим актима Завода и других правних лица, државних и других
органа и предузетника.
(2) Стручне послове заштите од пожара у Заводу врши одговорно лице заштите на раду и заштите од пожара или
овлаштена организација.
Члан 9.
Унутрашњу контролу и стабилност заштите од пожара врши овлаштена организација.
Члан 10.
Унутрашња контрола се организује у Заводу са циљем контроле, усмјеравања и провођења заштите од пожара које су
утврђене Законом и овим Правилником.
Члан 11.
Унутрашња контрола обухвата:
a) периодични преглед и испитивање електричних уређаја и инсталација, замјене дотрајалих и неисправних
дијелова као и поправак оштећених уређаја и инсталација;
b) контролу и ускладиштење експлозивних средстава, лако запаљивих течности и запаљивих материјала;
c) стављање знака упозорења на опасним мјестима, забрана пушења и паљења ватре на опасним мјестима;
d) контрола чистоће у просторијама и редовно одстрањивање лако запаљивих отпадака и амбалаже;
e) контрола складишта робе и других материјала у погледу заштите од пожара;
f) контрола система и средстава ватродојаве; и
g) контролу средстава и опреме за гашење пожара.
Члан 12.
(1) О извршеној контроли стања заштите од пожара саставља се записник у који се уноси нађено стање у погледу
примјењених прописа мјера заштите од пожара, који потписују лица која су извршила контролу те исти достављају
директору Завода.
(2) Ако се утврди да у Заводу нису у потпуности проведене прописане мјере заштите од пожара, директор Завода ће
одредити рок да се отклоне уочени недостаци.
Члан 13.
Завод полазећи од својих услова и потреба, а у складу са прописима о заштити од пожара, утврдиће општим актом
нарочито:
a) радна упутства која морају садржавати мјере заштите од пожара за све радне јединице где постоји опасност од
пожара, уз ближу разраду обавеза према радном упутству и другим прописима сваког појединог радника у
погледу контроле и спровођења прописа из области заштите од пожара;
b) начин вршења унутрашње контроле спровођења заштите од пожара, те дужности, одговорности и
овлашћења радника који ту контролу непосредно врши;
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поступак и начин упознавања радника приликом ступања на рад или распоређивања на друго радно мјесто са
опасностима од пожара везаним за то радно мјесто, као и начин обучавања радника у руковању средствима и
опремом за гашење пожара;
просторије, просторе и мјеста на којима се не смије производити, користити или преносити отворена ватра;
врсту и количину опреме и средстава за гашење пожара, распоред опреме и средстава као и вријеме
повременог испитивања њихове исправности;
задатке и одговорности руководећег радника у вези са спровођењем заштите од пожара;
одговорност радника због непридржавања прописаних мјера заштите од пожара;
дужности и понашање радника у случају избијања пожара;

Члан 14.
(1) Директор и руководећи радници у Заводу, сваки у свом дјелокругу рада, одговорни су за организовање и
спровођење заштите од пожара, нарочито за примјену прописаних и наложених мјера, одржавање у исправном стању
и намјенску употребу опреме и средстава за гашење пожара, као и за упознавање радника са опасностима од пожара
везаним за њихове послове и задатке.
(2) О извршеним испитивањима и прегледима води се евиденција која садржи идентификациони број апарата, име
радника који врши испитивање и датум испитивања.
Члан 15.
У организовању и спровођењу, односно унапређењу заштите од пожара, директор Завода има слиједећа права и
дужности:
a) организује и надзире примјену нормативних аката и прописа из области заштите од пожара;
b) одговоран је за правовремену израду и примјену Плана заштите од пожара;
c) утврђује начин вршења унутрашње контроле спровођења заштите од пожара, те дужности, одговорности
и овлаштења радника који ту контролу непосредно врше;
d) покреће поступак за утврђивање дисциплинске одговорности за повреду радне обавезе против радника
који је учинио повреду радне дужности у вези са заштитом од пожара и то у случајевима кад се раднику
треба да изрекне дисциплинска казна престанак радног односа;
e) обавља и друге послове из области заштите од пожара који су утврђени позитивним правним
прописима.
Члан 16.
Овлаштена организација који обавља послове заштите од пожара дужна је да обавља следеће:
a) изучава пожарне опасности у свим пословним просторијама, а нарочито у објектима у којима се налазе лако
запаљиве ствари, те друге опасности које проистичу из процеса рада, израђује анализе, информације и
извјештаје о стању и проблемима у области заштите од пожара, те исте доставља надлежним у Заводу;
b) израђује ближа упутства и упозорења за објекте гдје се држе, ускладиштавају или манипулише са
ватрогасним материјама;
c) учествује у изради приједлога Правилника о заштити од пожара и Плана заштите од пожара;
d) припрема наставне планове и програме стручног оспособљавања радника из области заштите од пожара;
e) непосредно учествује у оспособљавању радника из области заштите од пожара;
f) води потребну евиденцију из области заштите од пожара;
g) редовно врши прегледе пословних просторија, а најмање једанпут у три мјесеца ради утврђивања
евентуалних недостатака и отклањања истих који би могли бити узрочник пожара;
h) обавља и друге послове из области заштите од пожара.
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Члан 17.
Радници у Заводу су дужни:
a) да се на својим радним мјестима и организационим јединицама упознају са пожарним опасностима, мјерама
и средствима за заштиту од пожара, поступцима и дужностима у случају пожара и материјалном
одговорношћу и да обавезно поштују и спроводе све мјере заштите од пожара утврђене Законом и
Правилником;
b) да се старају о исправности ручних ватрогасних апарата за гашење пожара и других средстава, као и да се
старају да средства за гашење пожара увијек буду на одређеним мјестима и да је омогућен приступ истим;
c) да након сваке употребе или активирања апарата за гашење пожара, хидрантске мреже и других средстава и
опреме то пријаве свом непосредном руководиоцу;
d) да поштују истакнуто упозорење и знакове забране и траже да се тако понашају и други радници и лица која
се по било ком основу нађу у пословним просторијама;
e) да по завршетку рада на радном мјесту, односно послу, провјере и отклоне све евентуалне опасности,
односно изворе и узрочнике пожара који би могли изазвати пожар или експлозију, а ако то нису сами у
могућности отклонити дужни су о томе обавјестити свог непосредног руководиоца.

ДИО ТРЕЋИ - ДУЖНОСТИ РАДНИКА У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У ГАШЕЊУ
ПОЖАРА

Члан 18.
Радник који примјети пожар дужан је да га угаси ако то може учинити без опасности за себе или другог, те у циљу
спречавања ширења пожара искључи довод електричне енергије, одстрани лакозапаљиве ствари и предузме друге
потребне радње у циљу спречавања ширења пожара и његове локализације.
Члан 19.
Ако радник не може угасити пожар дужан је да о насталом пожару одмах обавијести директора Завода, непосредног
руководиоца и друге раднике који се налазе у кругу Завода.
Члан 20.
У циљу дојаве пожара, односно узбуњивања, на видним мјестима у објектима Завода морају се истаћи телефонски
бројеви ватрогасних друштава, здравствене установе и Полиције Брчко Дистрикта.
Члан 21.
Приликом обавјештавања о пожару, потребно је ватрогасним друштвима јавити:
a) мјесто гдје је пожар избио;
b) обим пожара, односно степен опасности;
c) име и презиме радника који јавља пожар;
Члан 22.
Ради ефикасног и несметаног гашења пожара и спасавања људи и материјалних добара руководилац акције гашења
пожара из ватрогасног друштва може да нареди:
a) да забрани приступ непозваним лицима у близини мјеста пожара, као и саобраћај поред мјеста пожара;
b) да нареди евакуацију људи и уклањање ствари из сусједних објеката који су угрожени пожаром, као и да
предузме мјере за обезбјеђиваје ствари које су евакуисане;
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c) да нареди прекид довођења електричне енергије, гаса или другог енергета;
d) да нареди дјелимично или потпуно рушење објекта преко кога би се пожар могао проширити, ако се ширење
пожара не може на други начин да спријечи;
e) да ограничи дјелимично или потпуно прекине довод воде и струје потрошачима у зони у којој се појавио
пожар или читавом насељу ради обезбјеђења потребне количине воде за гашење пожара;
f) да нареди коришћење воде из оближњег бунара, цистерни, базена, резервоара, канала и слично, а који
припадају или друштву или другим правним лицима, органима, организацијама, самосталним радњама и
привредницима и приватницима;
g) да нареди коришћење возила Завода или других правних лица, предузетника као и појединаца ради
превожења настрадалих у пожару до најближе здравствене установе;
h) да нареди употребу опреме и средстава која су у власништву предузећа, других правних лица, предузетника
а која би према процјени била потребна у акцији гашења и спасавања;
i) да насилно отвори закључани објекат или просторију ради гашења пожара и спасавања људи и материјалних
добара а по завршетку интервенције обезбиједи објекат до доласка полиције или власника објекта ;
j) да нареди лицима која живе у непосредној близини мјеста пожара, као и лицима која се затекну у
непосредној близини мјеста пожара, да пруже помоћ у гашењу пожара и спасавању људи и материјалних
добара;
k) да нареди упоребу јавне сирене ради бржег окупљања ватрогасаца.
Члан 23.
До доласка позване ватрогасне јединице на мјесто пожара, присутни радници дужни су организовати гашење насталог
пожара, а посебно требају учинити слиједеће:
a) организовати спасавање евентуално угрожених радника и других лица;
b) организовати евакуацију из угрожене зоне лако запаљивих и експлозивних материја, отровних и
ватроопасних материја, материјала од изузетне вриједности, вриједносних папира, новца, техничке и друге
документације, важнијих машина и уређаја, те моторних возила;
c) обезбједити искључење струје у објекту Завода;
d) затворити одговарајућа врата, прозоре, вентилационе и друге отворе да се спријећи ширење пожара;
e) обезбиједити на лицу мјеста присуство одговарајућих стручних радника (електричар, бравар и др.) која могу
бити од користи у акцији гашења пожара;
f) насилно отварање објеката, складишта и капија ако је то у интересу акције гашења и спашавања људи и
имовине;
g) продузети и друге мјере зависно од дате ситуације.
Члан 24.
Радник који не предузме мјере за гашење пожара чини тежу повреду радне обавезе.
Члан 25.
Сваки радник одговоран је ако не приступи гашењу пожара или ако напусти акцију гашења пожара прије него се исти
потпуно угаси. Запосленик је нарочито одговоран ако:
a) не спроводи прописане мјере заштите од пожара у одређеном року, а и ако усљед тога нису наступиле
штетне посљедице;
b) не придржава се прописаних упустава за сигуран рад са становишта заштите од пожара и експлозија;
c) неоправдано и без потребе даје знак за пожар и без оправданог разлога одбија да учествује у гашењу
пожара;
d) неодговорно поступа са опремом за гашење пожара;
e) оставља експлозивне материје и потпаљује течности и гасове на мјестима која за то нису изричито одређена;
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не поштује упуства за складиштење и знакове упозорења и забране.

ДИО ЧЕТВРТИ - МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 26.
Мјере заштите од пожара у смислу овог Правилника су нарочито:
a) избор локације и дислокације објеката, као и избор материјала, уређаја, инсталација и конструкција којим ће
се спријечити или свести на најмању мјеру могућност избијања и ширења пожара;
b) изградња прилазних путева и пролаза;
c) обезбјеђење потребних количина воде и других средстава за гашење пожара;
d) избор и одржавање технолошких процеса и уређаја којима се обезбјеђује сигурност против пожара;
e) забрана употребе отворене ватре и других извора паљења у објектима и просторијама у којима би због тога
могло доћи до пожара;
f) начин спасавања људи и материјалних добара;
g) постављање уређаја за јављање, гашење пожара и спријечавање његовог ширења, уређаја за мјерење
концентрације експлозивних смјеша (гасови, паре и прашина) и других уређаја за контролу безбједног
одвијања технолошког процеса;
h) одржавање и контрола исправности уређаја и инсталација чија неисправност може утицати на настанак и
ширење пожара;
Члан 27.
У плановима заштите од пожара утврђује се нарочито: процјена угрожености од пожара, организација заштите од
пожара, систем обавјештавања, поступак у случају пожара, техничка опрема и средства за гашење пожара, начин
снабдијевања водом, путеви, пролази и прилази, садејство са другим ватрогасним јединицама, као и друге мјере
потребне за успјешно функционисање и унапређивање заштите од пожара и спровођења надзора над извршавањем
мјера заштите од пожара.

Поглавље I. Мјере код рада и манипулације са боцама техничких гасова
Члан 28.
(1) Запаљиве материје могу се држати и ускладиштавати само у објектима који су за то подешени или преуређени у
складу са техничким и другим прописима.
(2) На улазним вратима складишта опасних материја мора бити истакнут попис врста и максимална количина опасних
материја које се складиште и чувају у складишту.
(3) Запаљивим течностима, гасовима, експлозивним средствима и другим опасним материјама могу да рукују само
пунољетна лица која имају одговарајућу психичку способност и која су за то стручно оспособљена.
(4) Оспособљавање радника за сигурно руковање експлозивним средствима, запаљивим течностима и гасовима врши
се према одредбама Правилника о стручној спреми и начину провјере стручног знања лица која могу руковати
експлоозивним материјама и лица која могу руковати запаљивим течностима и гасовима у промету („Сл. СР БиХ“, број
15/75).
Члан 29.
Завод је дужан да држи у приправности исправне уређаје, алат и опрему за гашење пожара на мјестима која су лако
приступачна (подест, ходник, тријем и сл.), заштићеним од високих и ниских температура, механичких, хемијских и
других оштећења.
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Члан 30.
(1) Боце са ацетиленом, кисеоником, пропан-бутаном и другим гасовима, као и опасне материје и предмети, могу се
ускладиштавати у просторијама намијењеним само за ускладиштавање ових материја и предмета, довољно хлађеним
и заштићеним од сунца и других извора топлоте.
(2) Максимално дозвољена температура у складиштима из става 1 овог члана треба да износи 22 ºЦ, оптимална
релативна влага 65-70%, електрична и громобранска инсталација изведена према прописима сигурности од
запаљења експлозивних смјеса.
(3) Боце морају бити заштићене од дејства сунчевих зрака
Члан 31.
(1) У просторији складишта боца са техничким гасовима је дозвољен смјештај само оноликог број боца, које се могу
држати у исправном стању у одговарајућим лежиштима.
(2) У складиштима запаљивих течности, гасова и предмета смију се складиштити и чувати само оне врсте и количине
материја и предмета које су наведене у одобрењу надлежног министарства.
(3) Одвојено држати боце запаљивих гасова од боца незапаљивих гасова, односно одвојено држати празне и пуне
боце.
(4) Боце морају бити заштићене од пада помоћу обујмица или ланаца.
(5) Боце се не смију бацати и котрљати, нити складиштити и држати у хоризонталном положају.
(6) Са боцама се не смије руковати масним рукама и масним крпама, на боцама се мора налазити заштитна капа.
Члан 32.
(1) Запаљиве течности и гасови се набављају само у количинама које су потребне за процес нормалног рада Завода и
према капацитету складишта и морају бити складиштене и чуване на прописан начин.
(2) У ужој зони складишта запаљивих течности и гасова забрањује се употреба отвореног пламена, алата који
варничи итд.
(3) Ужа зона опасности из претходног става је простор у коме постоји могућност стварања смјеше пара, запаљивих
течности, гасова са зраком која се може запалити.
(4) Зона опасности мора се осигурати од приступа возила и осталих уређаја, која при раду могу изазвати искру или
повећано загријавање амбијента.
Члан 33.
(1) Одвијање технолошког процеса у зонама опасности, понашање радника и других лица у истим, мора бити
дефинисано посебним радним упуствима у којима ће бити наведене све опасности и мјере заштите од истих.
(2) Границе зоне опасности као и њихова посебно опасна мјеста, морају бити означене посебним таблама и знаковима
са назнакама опасности, упозорења и забрана.
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Члан 34.
(1) Објекти у којима се складиште запаљиве течности гасови морају бити снадбјевена уређајима, средствима и
опремом за гашење пожара и заштиту од атмосферског пражњена.
(2) Средства за гашење пожара у овим објектима, морају бити постављена на лако уочљивим и приступачним
мјестима.

Поглавље II. Мјере код рада са електричним инсталацијама
Члан 35.
(1) Сви главни разводи морају посједовати одговарајућу склопку за искључење струје у случају пожара.
(2) Испод главног развода и већих помоћних развода поставити атестиран електроизолациони простирач.
(3) Сви осигурачи морају имати своје заштитно стакло, а топиве патроне морају бити оригиналне и димензионисане
према номиналној струји припадајућег електро потрошача.
(4) Настављање проводника у разводним кутијама и у свјетиљкама мора се извршити одговарајућим вијчаним
стезаљкама.
(5) На мјестима (у објектима) гдје су инсталирани „ОГ“ инсталације, на уводима каблова у исте мора се извести
заптивање помоћу одговарајућег гита или гуме за заптивање.
Члан 36.
(1) Сваки уочени квар на електро инсталацијама и уређајима обавезно је пријавити надлежном руководиоцу.
(2) Забрањено је неовалшетним и нестручним радницима вршити поправке и било какве интервенције на електро
инсталацијама и уређајима а нарочито у зонама опасности.
(3) Забрањено је произвољно извођење и поправљање електричних инсталација и употреба оштећених, крпљених,
премоштених осигурача, неисправних расклопних и других апарата.
Члан 37.
Сви објекти морају бити заштићени од атмосферског пражњења одговарајућом громобранском инсталацијом
класичне изведбе.
Члан 38.
У објектима у којима постоји појава прашине, обавезно је проводити и одржавати добро заптивање електричних
развода, разводних кутија, расвјетних тијела и других електричних уређаја, као и периодично чишћење наталожене
прашине са електричних инсталација и уређаја (механички или на други начин уз добру вентилацију).
Члан 39.
(1) Електричне, вентилационе, гасне, нафтоводне, топловодне, громобранске и друге инсталаније и уређаји, као и
димоводи морају се поставити односно изводити, користити и одржавати према прописаним техничким нормативима и
обавезним стандардима као и упутствима произвођача о чему мора постојати документација.
(2) Инсталације и уређаји из претходног става, као и димоводи и ложишта могу се употребљавати само ако су
исправни и ако су правилно постављени.
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Поглавље III. Мјере за хидрантске инсталације
Члан 40.
(1) Опрема зидног хидранта мора се стално држати у металном стандардном ормарићу, који је означен ознаком за
хидрант словом „Х“.
(2) У близини зидног хидранта (до 1,0 м) забрањено је држати било какав материјал, а прилаз хидрантима мора
увијек бити слободан.
(3) Хидрантска мрежа са свим уређајима и арматуром, мора се прегледати и контролистаи најмање један пут у
периоду од најмање шест мјесеци, од стране одређених стручних радника.
(4) За вријеме периодичног прегледа, мора се извршити контрола притиска и протока на хидрантима, преглед
функционалности вентила и уређаја, преглед цријева у ормарићима, која се морају одмах и детаљно прегледати и
оштећене заптивке на спојкама замијенити.
(5) Послије коришћења, хидрантска цријева се морају добро опрати, осушити, правилно намотати и оставити у
ормариће.
(6) Сви вентили на цјевоводу, који повезују хидрантску мрежу са извором воде, морају бити исправни и на њима не
смије бити пропуштања воде.
Члан 41.
(1) Ако се у току контроле утврди да поједини хидранти, вентили и други елементи нису исправни и функционални,
морају се одмах оспособити или замијенити исправним.
(2) О периодичној контроли инсталације и уређаја мора се водити одговарајућа евиденција.
(3) Сваки радник мора бити упознат са положајем хидраната (у објекту гдје ради) и правилном употребом истих.
(4) Спољни хидранти морају бити на видан начин обиљежени таблицама са уписаним растојањем које се постављају
на најближе објекте или на посебне стубове.
(5) У непосредној близини спољних хидрантских прикључака треба држати ормаре са исправном опремом (цријева,
млазнице, хидрантски наставак и кључ).
(6) Строго је забрањена употреба хидрантских инсталација и опреме у друге свхре о чему се мора стално водити
рачуна.

Поглавље IV. Опште мјере
Члан 42.
Путеви, прилази и пролази морају бити слободни за несметан пролаз и евентуалну интервенцију и морају бити на
одговарајући начин означени и слободни од ствари које би могле отежати предузимање мјера гашења пожара или
спашавање имовине и људи.
Члан 43.
Завод је обавезан држати у приправности одговарајуће справе, алате и друга средства за почетно гашење пожара као
и вршити редовну контролу истих према упутама произвођача односно стандардима.
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Члан 44.
Као справе за почетно гашење пожара у смислу члана 43 сматрају се све врсте ватрогасних апарата као што су:
апарати за воду, хемијску пјену, сухо гашење или угљен-диоксид и други одобрени апарати као и приручна средства и
опрема за гашење пожара, као што су посуде са водом, посуде са сухим пијеском, алати итд.

ДИО ПЕТИ - ОБУКА РАДНИКА О ОПАСНОСТИМА И МЈЕРАМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 45.
(1) Завод је дужан да обезбједи да се сваки радник, према посебно утврђеном програму, упозна са опасностима од
пожара везаним за послове и задатке на које је распоређен, као и са мјерама и средствима за гашење пожара,
практичном употребом приручних апарата, уређаја и опреме и средстава за гашење пожара и са материјалном и другом
одговорношћу због непридржавања прописаних мјера заштите од пожара.
(2) Завод је дужан да најмање једанпут годишње врши провјеру знања радника из претходног става о чему мора
постојати документација.
Члан 46.
Приликом ступања радника на рад, односно прије његовог распоређивања, као и у случају распоређивања радника са
једног радног мјеста на друго радно мјесто на којем су промјењени услови рада, опасности и мјере заштите од
пожара, Завод је дужан упознати радника са опасностима и мјерама заштите од пожара, односно са практичним
руковањем апаратима и средствима за гашење пожара везаним за радна мјеста на која се распоређују.
Члан 47.
У циљу обучавања радника са опасностима, мјерама и средствима заштите од пожара, односно са практичном
примјеном апарата и средстава за гашење пожара, Завод је дужан донијети план и програм обуке, те прописати начин
провјере знања радника.
Члан 48.
Провјеру знања радника из области заштите од пожара, као и практично руковање са апаратима и средствима за
гашење пожара, Завод је дужан вршити најмање једанпут годишње, о чему мора постојати одговарајућа
документација.
Члан 49.
О извршеној обуци и провјери знања из претходног члана овог Правилника, мора се водити одговарајућа евиденција
која садржи:
a) датум вршења обуке, односно провјере знања;
b) име и презиме лица, односно назив организације која је вршила провјеру знања из области заштите од
пожара;
c) основне податке о лицима која су приступила обуци, односно провјери знања, као и начин провјере знања;
d) податке о показаном знању приликом вршења обуке, односно провјере из области заштите од пожара; и
e) радник који не покаже одговарајуће знање биће упућен на поновну обуку и провјеру знања из области
заштите од пожара.
Члан 50.
Упознавање и обучавање радника са опасностима и мјерама заштите, као и средствима заштите од пожара, односно
са практичном употребом апарата и средстава за гашење пожара врши се на погодан начин, као:
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a) организовање семинара, курсева, предавања, приказивање филмова и слично;
b) издавање скрипти и брошура; и
c) организовање демонстрација и практичне употребе ватрогасних апарата и других средстава инсценирањем
пожара.

ДИО ШЕСТИ - ВРСТА И КОЛИЧИНА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, РАСПОРЕД ОПРЕМЕ И
СРЕДСТАВА И ВРИЈЕМЕ ПОВРЕМЕНОГ ИСПИТИВАЊА ЊИХОВЕ ИСПРАВНОСТИ
Члан 51.
(1) Завод обезбјеђује редовну контролу исправности ручних и превозних апарата за гашење почетног пожара, као и
хидрантске мреже, према упуству произвођача, односно према утврђенм стандардима.
(2) Контролу исправности ватрогасних апарата за гашење почетних пожара као и контрола исправности хидрантске
мреже, мјерење притиска хидрантске мреже, контрола опремљености и комплетираности хидрантских ормара врши
се у периодичном размаку од једне године.
(3) Контролу исправности и испитивање апарата из става 2. овог члана, који се налазе у промету и употреби, може да
врши правно лице или предузетник који је регистрован за ту дјелатност или организовани сервис за контролу
ватрогасних апарата у оквиру органа јавне управе или јавне установе који имају одговарајућу техничку упрему,
пословни простор и стручне раднике и који за то добије одобрење од надлежних органа.
(4) На ватрогасним апаратима морају постојати етикете сервисне радионице из којих ће се видјети када су
контролисани, датум сљедеће контоле, потпис лица које је извршило контролу и овјеру печатом.
(5) О свему наведеном у овом члану, Завод води посебну евиденцију која се састоји од књиге евиденције
контролисаних апарата, записник о контроли апарата, записник о мјерењу притиска и контроли хидранстске мреже и
картицу или одговарајућу наљепницу са потребним подацима која се поставља непосредно на апарат.
Члан 52.
До доношења Плана заштите од пожара Завод ће обезбједити следећа средства за гашење пожара:
(а) испред сваке разводне батерије у објекту Завода поставиће се по један апарат за гашење пожара пуњен ЦО2 гасом,
садржај средства минимално 9 кг или апарат пуњен лаким сувим прахом садржај средства минимално 9 кг (С-9);
(б) у свим радним просторијама, ходницима, помоћним просторијама и сл. поставља се по један апарат пуњен лаким
сувим прахом садржај средства минимално 9 кг (С-9);
(ц) у простору котловнице минимално два комада апарата за гашење пожара пуњен ЦО2 гасом, садржај средства
минимално 9 кг или лаким сувим прахом садржај средства минимално 9 кг (С-9).
Члан 53.
(1) Ватрогасни апарати и остала средства за гашење пожара морају се увијек држати у исправном стању и морају бити
видно означени и приступачни са свих страна.
(2) Простор око ових уређаја и приступни пут истим мора бити слободан, а његова ширина не смије бити мања од 0,80
м.
Члан 54.
У зимском периоду хидранти, посуде са водом за гашење пожара, морају бити заштићени од смрзавања.
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Члан 55.
(1) Ватрогасна опрема којом располаже Завод, може се користити само за обуку, гашење пожара и отклањање
посљедица елементарних непогода.
(2) Потребне справе, алате и опрему за гашење пожара набавља Завод у складу са потребама заштите од пожара.

ДИО СЕДМИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
За сва права, дужности и одговорности радника из области заштите од пожара који нису регулисани овим
Правилником важе одредбе Закона и Техничких прописа из области заштите од пожара.
Члан 57.
Измјене и допуне овог Правилника врше се по поступку за његово доношење.
Члан 58.
Овај Правилник ступа на снагу првог сљедећег дана од дана доношења.

Број: 04- 1854 /19
Брчко Дистрикт БиХ, 02.12. 2019. године.
ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,
_______________________________________
(Расим Смајловић, дипл.правник)
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