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IZVJEŠĆE O RADU
JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAPREŠIĆA
ZA 2019. GODINU
Sukladno s člankom 31. stavkom 2. točka 2. i člankom 43. točka 16. Statuta JVP-e grada
Zaprešića, Gradonačelnik Grada Zaprešića je dana 12. prosinca 2018. godine, pod KLASA:011-01/1802/06, URBROJ:238/33-02/1-18-2, donio zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Program rada
i razvoja JVP-e grada Zaprešića za 2019. godinu. Na 94. sjednici Upravnog vijeća JVP-e grada Zaprešića,
održanoj dana 19. prosinca 2018. godine, donesen je Program rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića za
2019. godinu pod KLASA:003-05/18-02/01, URBROJ:233-33-115-18-01 od 25. listopada 2018. godine.
Programom rada i razvoja, obuhvaćeni su osnovni parametri rada vatrogasne postrojbe, a ovo
izvješće o radu sačinjeno je na godišnjoj razini izvršenja poslova i zadaća.
Poradi jednostavnosti i preglednosti provedenih aktivnosti, izvješće je prikazano tekstualno te
tabelarno i to kako slijedi.
Programom rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića za 2019. godinu, u ovom izvješću obuhvaćene
su slijedeće cjeline i djelatnosti rada Javne vatrogasne postrojbe:
1. VATROGASNA DJELATNOST
a. Vatrogasne intervencije
b. Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara
c. Pripreme za vatrogasne intervencije
2. KADROVI
a. Ljudski resursi, broj i struktura zaposlenih
3. MATERIJALNI UVJETI I SREDSTVA
a. Materijalni resursi, (radni prostor, vatrogasna vozila i oprema, osobna zaštitna
oprema i dr. oprema)
b. Financijski resursi
4. PLANIRANJE I NORMATIVNA DJELATNOST
a) Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za
RH u 2019. godini
b) Program rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića za 2019. godinu
c) Izrada i donošenje novih općih provedbenih internih propisa
d) Ugovorne obveze
5. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
a) Programi teorijske i praktične nastave – izvođenje stručne nastave u Vatrogasnoj
postrojbi
b) Edukacija
6. VJEŽBE
a) Sudjelovanje na vježbama civilne zaštite
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7. SURADNJA
a) Upravno vijeće
b) Suradnja s Gradom Zaprešićem i drugim subjektima
c) Suradnja i odnosi s javnošću
8. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
9. NADZOR
10. OSTALO
a) Organizacijske mjere
b) Parnični postupak u pravnoj stvari
11. ZAKLJUČAK

1.) VATROGASNA DJELATNOST
Sukladno Zakonu o vatrogastvu te propisima utemeljenim u području vatrogastva i zaštite od
požara te prema općim internim aktima Postrojbe, Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića,
obavljala je vatrogasnu djelatnost a za što je i osnovana: sudjelovala u provedbi preventivnih mjera
zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i
eksplozijom, pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanju i drugih poslova
u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama te sudjelovala u vježbama i osposobljavanju.
a) Vatrogasne intervencije
- Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića u 2019. godini, odradila je 183 intervencije.
- Od toga 24 intervencije izvan područja svoje odgovornosti (Općina Bistra – 4 intervencije,
Općina Jakovlje – 1 intervencija, Općina Luka – 5 intervencija, Općina Pušća – 9 intervencija,
Općina Dubravica – 1 intervencija i Grad Zagreb – 4 intervencije).
- Na intervencijama je kroz 2019. godinu sudjelovalo 783 vatrogasaca iz JVP-e, što proizlazi više
za 283 vatrogasca nego u 2018. godini i 266 vatrogasaca iz DVD-a što je manje za 122 vatrogasca nego
u 2018. godini. JVP-a je u 2019. godini, ukupno utrošila 826,24 sata rada na području svoje
odgovornosti i u pružanju pomoći izvan područja svoje odgovornosti, što je 575,76 sati rada manje
nego u 2018. godini.
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VRSTA INTERVENCIJE
VRSTA INTERVENCIJE
Osiguranje
Vraćeni s puta
Izvid
Požar
Tehnička
UKUPNO:

BROJ INTERVENCIJE
23
2
20
63
75
183

VRSTA INTERVENCIJE
23
2
20
75

63

Osiguranje

Vraćeni s puta

Izvid

Požar

Tehnička
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TIP INTERVENCIJE
TIP INTERVENCIJE
Osiguranje
Požar prometnog sredstva
Požar otvorenog prostora
Požar objekta
Izvid
Nesreća s opasnim tvarima
Tehnička intervencija na objektu
Tehnička intervencija na otvorenom prostoru
Tehnička ostalo
Tehnička intervencija u prometu

BROJ INTERVENCIJE
23
7
43
20
20
5
22
20
7
16

UKUPNO:

183

TIP INTERVENCIJE
16
23
7

7

20

43
22

5

20
20
Osiguranje

Požar prometnog sredstva

Požar otvorenog prostora

Požar objekta

Izvid

Nesreća s opasnim tvarima

Tehnička intervencija na objektu

Tehnička intervencija na otvorenom prostoru

Tehnička ostalo

Tehnička intervencija u prometu
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PODRUČNI URED
PODRUČNI URED
Bistra
Jakovlje
Luka
Pušća
Dubravica
Zabok
Zagreb
Zaprešić
UKUPNO:

BROJ INTERVENCIJE
4
1
5
9
1
1
4
158
183

PODRUČNI URED
4

1 5
9
1
1
4

158

Bistra

Jakovlje

Luka

Pušća

Dubravica

Zabok

Zagreb

Zaprešić
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INTERVENCIJE PO MJESTU DOGAĐAJA
MJESTO

BROJ INTERVENCIJE

Jarek

4

Zabok

1

Bistra

4

Luka

5

Hrebina

1

Pušća Gornja

4

Pušća Donja

4

Hruševec Pušćanski

1

Žejinci

2

Pluska

1

Luka

5

Ivanec

4

Jakovlje

1

Kupljenski Hruševec

3

Šibice

4

Pojatno

7

Jablanovec

7

Kupljenovo

4

Merenje

1

Zaprešić
UKUPNO:

120
183

MJESTO DOGAĐAJA
4 14 5 4 1
2
14
15

4

1 3

4
7
7
14

120

Jarek
Hrebina
Žejinci
Jakovlje
Jablanovec

Zabok
Pušća Gornja
Pluska
Kupljenski Hruševec
Kupljenovo

Bistra
Pušća Donja
Luka
Šibice
Merenje

Luka
Hruševec Pušćanski
Ivanec
Pojatno
Zaprešić

OSTALI UČESNICI NA INTERVENCIJI
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VRSTA I IME POSTROJBE
DVD Bistra
DVD Ivanec
DVD Kupljenovo
DVD Kupljenski Hruševec
DVD Luka
DVD Marija Magdalena
DVD Pojatno
DVD Zaprešić

BROJ INTERVENCIJE
4
5
1
3
4
30
2
15

UKUPNO:

64

OSTALI UČESNICI
4
5

15

1
3

4
2

30
DVD Bistra

DVD Ivanec

DVD Kupljenovo

DVD Kupljenski Hruševec

DVD Luka

DVD Marija Magdalena

DVD Pojatno

DVD Zaprešić
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U 2019. godini, na području lokalne samouprave Grada Zaprešića, nije bilo potrebe za ispomoći
od strane JVP-e grada Zagreba kao i drugih vatrogasnih organizacija, sa područja ostalih jedinica lokalne
samouprave. Analize svih većih intervencija vrše se sa rukovoditeljima smjena i vatrogascima koji su
sudjelovali na tim intervencijama - analize provode vatrogasci voditelji vatrogasnih odjeljenja, a ukoliko
je potrebno analize intervencija provodi zapovjednik i zamjenik zapovjednika s voditeljima odjeljenja i
svim drugim vatrogasnim djelatnicima.
Dislokacija: - prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH u 2019. godini, JVP-a grada Zaprešića radi brojnog stanja (nepopunjenost, godišnji
odmori, bolovanja), u dogovoru i razgovoru te upućenim pisanim dopisom prema županijskom
vatrogasnom zapovjedniku VZ-e Zagrebačke županije, nije uputila vatrogasce i sudjelovala na dislokaciji
u državnoj vatrogasnoj interventnoj postrojbi (DVIP-u) na priobalju.
b) Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara
Preventivne aktivnosti:
- Posjeta djece iz dječjih vrtića i škola s ciljem upoznavanja s opasnostima od požara,
poslovima i zadaćama vatrogasaca i načinom rada JVP-e.
- Putem internet stranice JVP-e i lokalnih medija, upozoravani su građani o načinu postupanja
(pri spaljivanju korova, o redovitom održavanju dimnjaka kao i održavanju čistim tavanskih prostora,
kako bi se smanjile neželjene posljedice i opasnosti od nastanka požara).
- Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija u davanju uputa na
koji način građani trebaju održavati prohodnost evakuacijskih puteva u stambenim objektima.
- Građani su pravovremeno izvršavali dojavu u VOC u Postrojbu o nakani spaljivanja korova.
- U Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića dana 4. svibnja 2019. godine, tijekom stalnih
manifestacija tradicionalno je obilježen „Dan vatrogastva“ nebeski zaštitnik vatrogasaca Sv. Florijan te
„Mjesec zaštite od požara“, koji se provodi tijekom mjeseca „svibnja“. Dana 4. svibnja održan je i
upriličen 3. Dan otvorenih vrata JVP-e Grada Zaprešića, za sve građane Grada Zaprešića gdje im je
prezentirano što sve radi Postrojba.
c) Pripreme za vatrogasne intervencije
Uz redovna svakodnevna operativna djelovanja, važno je istaći da je Vatrogasna postrojba
tijekom 2019. godine, sudjelovala u edukaciji djece školskog uzrasta u osnovnim školama i predškolskog
uzrasta u dječjim vrtićima te provedbi stručno teorijske i praktične nastave svih djelatnika u Postrojbi.
Redovne aktivnosti prema rasporedu rada i rasporedu službe
Provodile su se redovne aktivnosti prema rasporedu rada i rasporedu službe, vode se
evidencija, izvješća i prijenos informacija. Svakodnevno se redovno provode tjelovježbe vatrogasaca
prema rasporedu rada.
2.) KADROVI
a) Ljudski resursi, broj i struktura zaposlenih
- Struktura zaposlenih:
o zapovjednik 1
o zamjenik zapovjednika 1
o 5 vatrogasca voditelja vatrogasnog odjeljenja
o 6 vatrogasaca voditelja vatrogasne grupe
o 11 vatrogasaca – vozača
o 1 vatrogasac operativni dežurni
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o 1 vatrogasac
o 1 voditelj za računovodstvo i financije
Trenutno JVP-a grada Zaprešića broji 26 profesionalnih vatrogasaca i 1 djelatnicu voditeljicu za
računovodstvo i financije, a što ukupno iznosi 27 uposlenih. U 2019. godini 1 djelatnik koji je
raspoređen na radno mjesto „vatrogasac vozač“, nije zadovoljio na liječničkom pregledu za operativnog
vatrogasca. Taj isti djelatnik je novim ugovorom o radu raspoređen na radno mjesto „vatrogasac
operativni dežurni“ te je i za to radno mjesto upućen na specijalistički liječnički pregled u medicinu rada
i dobio odgovarajuće uvjerenje da je sposoban. Za sve djelatnike postrojbe plaćeno je kolektivno
osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Usluge spremačice odnosno čišćenja prostora
Vatrogasne postrojbe, obavljaju se putem ugovorne obveze, preko vanjske usluge koju pruža pravna
osoba komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o.
Ovisno o novo izrađenoj i donesenoj te usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zaprešić od 21.3.2017. godine, koja
je odredila novi broj i strukturu broja zaposlenih u JVP-i (29 profesionalnih vatrogasaca sa
zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika) i dalje će se voditi računa o ujednačenom popunjavanju
radnih mjesta po smjenama a prema iskazanim podacima, postoje još nepopunjena i potrebe prema
gore navedenoj Procjeni ugroženosti za još zapošljavanjem 3 djelatnika-vatrogasca. Od strane osnivača
odnosno Grada Zaprešića za 2019. godinu, JVP-i nije dana suglasnost za raspisivanje javnog natječaja i
popunjavanje nedostajućih djelatnika-vatrogasaca.
3.) MATERIJALNI UVJETI I SREDSTVA
a) Materijalni resursi (radni prostor, vatrogasna vozila i oprema, osobna zaštitna oprema i dr.
oprema)
□ Radni prostor vatrogasne postrojbe
Od dana 30. rujna 2016. godine, Vatrogasna postrojba se nalazi u novom radnom smještajnom
prostoru u objektu komunalne tvrtke Zaprešić d.o.o. u ulicu Zelengaj 15, Zaprešić. Za korištenje
prostora, JVP-a grada Zaprešića i komunalna tvrtka Zaprešić d.o.o. sklopili su ugovor o zakupu
poslovnog prostora. Prema sklopljenom ugovoru o zakupu poslovnog prostora, Vatrogasna postrojba
kontinuirano tvrtki Zaprešić d.o.o. plaća najam, za korištenje poslovnog prostora u mjesečnom iznosu
s PDV-om od 23.125,00 kuna i uslugu čišćenja od strane Zaprešić d.o.o. za poslovni prostor u
mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna te režijske troškove (elek. energija, grijanje, vodna i komunalna
naknada i zbrinjavanje otpada). Na novoj lokaciji, izgrađeni su slijedeći popratni novi sadržaji:
- velika garaža za šest velikih vatrogasnih vozila, sa rolo vratima i sustavom za odsisavanje
ispušnih plinova na vatrogasnim vozilima
- male garaže za dva mala vatrogasna vozila, sa rolo vratima i skladišni prostor za vatrogasnu
opremu
- radni prostori (uredi za zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelja za
računovodstvo i financije; soba za dnevni boravak vatrogasaca s namještajem,
kuhinjom i aparatima; kupaonica i sanitarni čvor; vatrogasni operativni centarsustav za rutiranje i praćenje vatrogasnih vozila s digitalnim karticama vodiča te
ugradnja informacijsko-komunikacijske opreme; spavaonica i garderoba sa garderobnim
ormarima; ormari u garažama za vatrogasna intervencijska odijela)
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□ Vatrogasna vozila i oprema
Redovni rad sa vozilima i opremom
- Redovne aktivnosti provodile su se u skladu sa mjesečnim planovima stručne nastave.
Održavanje vozila i opreme te nabavka vatrogasne opreme

-

Provedeno:
Redoviti servisi prema planu servisiranja i popravci vatrogasnih vozila i pripadajuće opreme na
vozilima (motora, mjenjača, kočnica, nadogradnja-vatrogasne pumpe i dr.)
Servis: izolacijskih aparata, maski i plućnih automata
Servis kompresora koji služi za punjenje kompozitnih i čeličnih boca sa zrakom
Servis ostale opreme prema uputama proizvođača
Servisiranje i pregled vatrogasnih aparata 26 kom.
Registracija velike prikolice za čamac (prometna dozvola i registarske pločice)
Registracija pokretne vatrogasne terenske kuhinje (prometna dozvola i registarske pločice)
Atestiranje i servisiranje i sve druge opreme koja podliježe atestiranju (Kemijsko vozilo –
vanjski pregled posuda pod tlakom)
Oprema održavana prema planu
Jedan put u tjednu (svaki ponedjeljak) provodi se detaljan pregled vatrogasnih vozila i
pripadajuće vatrogasne opreme na vatrogasnim vozilima
Za sve djelatnike Postrojbe uplaćena premija osiguranja od nezgode
Za sve djelatnike Postrojbe uplaćeno dopunsko zdravstveno osiguranje
Za pet vatrogasnih vozila, uplaćena je premija osiguranja automobilskog kaska
□ Osobna zaštitna oprema
Održavanje i pregled osobne i zaštitne opreme
- Jedan put u tjednu provodi se pregled i održavanje osobne i zaštitne opreme
vatrogasaca ( vatrogasno intervencijsko zaštitno odijelo, čizme, rukavice, kaciga, maska…).
Osobna i zaštitna oprema u nastavi
- Provodi se obrada tema vezanih za osobnu i zaštitnu opremu kroz Program nastave te tema
zaštite na radu prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih
vježbi u vatrogasnim postrojbama s prikazom (N.N. broj:61/94).
Nabavka osobne i zaštitne opreme

Prema potrebi, odnosno prema Planu nabave i Pravilniku za osobnu i zaštitnu opremu
vatrogasaca, redovno se nabavlja osobna i zaštitna oprema, nabavljeno je:
o Kaciga vatrogasna interventna Rosenbauer, TIP Heros SMART sa zavjesicom i vizirom 1 kom.
o Svjetiljka za vatrogasnu kacigu Heros SMART Pixa 3 2 kom.
o Zaštitne rukavice 1 kom.
o Vizir za vatrogasnu kacigu 1 kom
o Kombinezon za šumske požare 26 kom
o Antifon 2 kom.
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Nabavka ostale opreme (informatička oprema, elektro-uređaji, elektro-oprema, gume i dr.)
o Termalna kamera za vatrogasne intervencije 1 kom. (28.10.2019.)
o Monitor za računalo u Računovodstvo 1 kom.
o Autogume za malo tehničko vozilo „Mazda“ 4 kom.
o Gume za prikolicu - pokretna vatrogasna terenska kuhinja 2 kom.
o Monitor za računalo u Zamjenik zapovjednika 1 kom.
o Tableti Huawei T3 10“ LTE 4 kom.
o Laptop HP 250 i37020 – UVI – 1 kom.
o SSD 240 gb (harddisk za računala u VOC-u)
o Nadzorna kamera 4 kom.
o Snimač za nadzorne kamere sa harddiskom 1 TB – 1 kom.
o Muljna vatrogasna pumpa (chiemsee) 1 kom., sa nepovratnim ventilom i usisnom cijevi 5m
o Pajser – Hooligan s nastavkom za rezanje lima – 2 kom.
o Mobitel Apple 2 kom.
o Alarmna zvučna i svjetlosna rasvjeta (u radne prostorije u postrojbi te u veliku i malu
garažu) 1 set
o Pjenilo „EXPYROL“ 100 litara
o Sklopivi krevet COMO 1 kom.
o Tlačna cijev 52/15 C 5 kom.
o Samostojeća vješalica 1 kom.
b) Financijski resursi
Financijske resurse JVP-e grada Zaprešića čine sredstva ostvarena iz Proračuna Grada
Zaprešića, vlastita sredstva JVP-e te sredstava ostvarena po posebnim propisima. Realizacija proračuna
za 2019. godinu ostvarena je sa 100 %, a proveden je i rebalans proračuna Grada Zaprešića, odnosno
financijskog plana JVP-e grada Zaprešića. Godišnje financijsko izvješće o poslovanju JVP-e grada
Zaprešića za razdoblje od 1.1.2019. – 31.12.2019. godinu, usvojilo je jednoglasno Upravno vijeće Javne
vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, na svojoj 102. sjednici održanoj dana 24. veljače 2020. godine.
4.) PLANIRANJE I NORMATIVNA DJELATNOST
a) Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2019.
godini
-

Uvježbavanje (trenaža) u radu s helikopterom pripadnika dopunskih snaga DVIP-a iz sastava
JVP-a (održano 17.4.2019. u Zračnoj bazi Lučko – bila 4 vatrogasca iz JVP-e Zaprešić).

Vatrogasci JVP-e Zaprešić, u 2019. godini nisu bili upućeni na dislokaciju u priobalje, iz razloga
nedovoljnog brojnog stanja u Postrojbi (bolovanja, nepopunjenost, godišnji odmori).
b) Program rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića za 2019. godinu
- Izrađen je Program rada i razvoja Postrojbe za 2019. godinu i usvojen od Upravnog vijeća, na
koji je suglasnost dao Gradonačelnik (Upravno vijeće 100. sjednica, održana dana 19.11.2019.
godine).
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- Izrađen je Plan godišnjih odmora djelatnika za 2019. godinu u kojem je definirano minimalno
brojno stanje smjene 4/2 iznimno IV smjena 4/1.
c) Izrada i donošenje novih općih provedbenih internih propisa
- Izrađeno je i doneseno:
● Odluka o određivanju posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava
na pristup informacijama (Upravno vijeće 96. sjednica, održana dana 27.3.2019. godine).
● Procjena rizika na radu dopuna 1 i ažuriranje 1 Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića
Zaprešić, Ulica Zelengaj 15, RN 682-18, kolovoz/studeni 2018. godine (Upravno vijeće 98.
sjednica, održana dana 25.7.2019. godine).
● Odluka o utvrđivanju i usklađivanju osnovice za plaće za djelatnike Javne vatrogasne postrojbe
grada Zaprešića, na temelju suglasnosti od strane Gradonačelnika grada Zaprešića
(Upravno vijeće 98. sjednica, održana dana 25.7.2019. godine).
● I. Izmjene i dopune Pravilnika o plaći Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića i analitičke
Procjene (Upravno vijeće 98. sjednica, održana dana 25.7.2019. godine
● Interna procedura izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja u JVP-i grada
Zaprešića KLASA:402-08/19-01-02, URBROJ:233-33-115-19-15 od 27.5.2019. godine (Interna
procedura donijeta od zapovjednika, na temelju Revizijskog izvješća Službe za unutarnju
reviziju Grada Zaprešića KLASA:470-01/19-04/01, URBROJ:238-33-07/02-19-4 od 27.3.2019.
godine.
d) Ugovorne obveze
Javna vatrogasna postrojba sukladno članku 5. stavku 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove
Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, je dana 1. veljače 2019. godine, zaključila novi Ugovor o
pružanju usluge vatrogasne zaštite s Butan Plinom d.o.o. u Zaprešiću.
Sve ostale ugovorne obveze Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića, provodila je prema
obostrano sklopljenim i potpisanim ugovorima od pravnih osoba.
5.) OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
a) Programi teorijske i praktične nastave – izvođenje stručne nastave u Vatrogasnoj postrojbi
Stručna nastava u Postrojbi provodi se prema Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske
nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (N.N. 89/01). Nastava se izvodi prema
mjesečnim planovima i programu te prema planu nastave i izvedbenim programima nastave a nastavu
su provodili voditelji odjeljenja i vođe grupe a nadzirali zapovjednik JVP-e i zamjenik zapovjednika.
Nastava se provodi prema pisanoj Odluci zapovjednika postrojbe. Nastava se izvodila svakodnevno u
danima u tjednu od ponedjeljka do petka.
b) Edukacija
□ Osposobljavanje i uvježbavanje
-

Uvježbavanje – rad s hidrauličkim alatima provedeno u sklopu redovnog plana stručne nastave.
Uvježbavanje – rad s opremom za rezanje metala, betona, kamena i sl. - Provodilo se kroz
redovni plan stručne nastave.
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-

-

-

-

Edukacija za rad sa digitalnim karticama vodiča u VOC-u. Provedeno upoznavanje vatrogasaca
sa funkcioniranjem i načinom korištenja papirnatih kartica vodiča.
Uvježbavanje – postupci kod intervencija spašavanja iz liftova - Redovno se provodilo kroz
program stručne nastave.
Uvježbavanje – rad sa sustavom i armaturama za dobivanje pjene - Redovno se provodilo kroz
program stručne nastave.
Uvježbavanje – rad sa vatrodojavnom centralom i sprinkler stabilnim sustavom za gašenje
požara u štićenom objektu Kaufland k.d.
Uvježbavanje – Rad s vatrodojavnom centralom i stabilnim sustavom za gašenje na objektu
Butan plin d.o.o. Zaprešić.
Sudjelovanje na stručnoj edukaciji na sveučilištu u Zagrebu pod nazivom Uporaba baze
podataka – WordPress – 2 člana (Željko Barun i Jasna Leljak 15. studeni 2019. godine).
Tečaj Vođenja i zapovijedanja na vatrogasnim intervencijama I. razina (VIZ) od 20. do 24.svibanj
2019. godine 6 djelatnika.
Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića dana 16. svibnja 2019. godine u suradnji sa tvrtkom
„Mi Star d.o.o.“ izvršila je prezentaciju, predavanje i praktični rad s baterijskim električnim
hidrauličnim alatom Weber, tj. načinu uporabe i tehnikama spašavanja unesrećenih osoba.
Dana 29. svibnja 2019. godine 2 djelatnika su bili na tečaju „ENRAS“ Radiološke i nuklearne
nesreće u organizaciji Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije i programa INTERREG V-A
SLOVENIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. godina.
Dana 4. lipnja 2019. godine sa 1 djelatnikom sudjelovali smo u radionici udruge „Roda“
Sigurnost djece u prometu pod nazivom „ZakOČI“.
Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića dana 11. i 12. lipnja 2019. godine, sudjelovala je sa
dva djelatnika i malim tehničkim vozilom na tečaju „Tehnike spašavanja unesrećenih u
prometnim nezgodama “ koji se održao u Zagrebu u „Učilištu vatrogastva i zaštite i spašavanja“
pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Francuske Republike.
Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića dana 15. listopada 2019. godine u suradnji sa
tvrtkom „Luveti d.o.o.“ izvršila je prezentaciju, predavanje i praktični rad s baterijskim
električnim hidrauličnim alatom „Lukas“, tj. načinu uporabe i tehnikama spašavanja
unesrećenih osoba.
□ Radionice
Djelatnica, Voditeljica za računovodstvo i financije, pohađala je slijedeće radionice u LC-u:
- Pripreme za kraj poslovne godine i početak nove poslovne godine s GFI-ma. Radionica je
održana u Zagrebu u radnim prostorima tvrtke „Libusoft Cicom d.o.o.“ dana 23.1.2019.
godine.
- LC-ova godišnja konferencija, održana u hotelu Panorama u Zagrebu, dana 27. i 28.9.2019.
u nekoliko radionica (SC, RP, Integralno proračunsko računovodstvo, Obračun plaća....).
- Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće. Radionica je održana u Zagrebu
u radnim prostorima tvrtke „Libusoft Cicom d.o.o.“ dana 27.11.2019. godine.
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□ Edukacija djece predškolske i školske dobi
Uz redovna svakodnevna operativna djelovanja, važno je istaći da je vatrogasna postrojba
tijekom 2019. godine, sudjelovala u slijedećim poslovima i izvršavala zadaće:
1.

U organizaciji tvrtke „JUMICAR“ i Grada Zaprešića, Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića,

sudjelovala je u edukaciji djece o sigurnosti u cestovnom prometu, prema slijedećem:
•

•

Dana 27. ožujak 2019. godine u OŠ Kupljenovo - PŠ Hruševec Kupljenski sa navalnim
vatrogasnim vozilom „UNIMOG“ i dva vatrogasca. Uz JVP, u edukaciji su sudjelovali i
MUP-PP Zaprešić i Društvo crvenog križa Zaprešić.
Dana 8. studeni 2019. godine u OŠ Antuna Augustinčića u Zaprešiću sa navalnim
vatrogasnim vozilom „UNIMOG“ i dva vatrogasca. Uz JVP, u edukaciji su sudjelovali i
MUP-PP Zaprešić i Društvo crvenog križa Zaprešić.

2. U svrhu suradnje s ustanovama predškolske dobi u Gradu Zaprešiću u posjetu Javnoj vatrogasnoj
postrojbi grada Zaprešića bila su djeca. Djeca su upoznata što rade vatrogasci, kao i na koji se način
ponašati ako se dogodi nešto opasno po život, koga pozvati u pomoć te na koje žurne brojeve tražiti
pomoć i obavijestiti odgovorne. Posjete su realizirane prema slijedećem:

•
•

Dana 11. srpnja 2019. godine bilo je 8 djece iz OŠ A. Augustinčića iz Zaprešića organizaciji udruge
Zavičajno ekološkog društva Zaprešić, predsjednice Štefanije Krčelić
Dana 2. listopad 2019. godine bilo je 22 djece predškolskog uzrasta i dvije odgojiteljice iz DV
„Mali Kaj“ iz Brdovca.

6.) VJEŽBE
a) Sudjelovanje na vježbama civilne zaštite
Uz redovna svakodnevna operativna djelovanja, Vatrogasna postrojba je tijekom 2019. godine,
aktivno sudjelovala u provedbi šest vježbi:
1. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića zajednički u organizaciji sa tvrtkom „BUTAN-PLIN
d.o.o., navalnim vatrogasnim vozilom, kemijskim vatrogasnim vozilom i zapovjednim
vatrogasnim vozilom te 7 djelatnika, na lokacijskoj pokaznoj vježbi s nastankom akcidenta u
tehnološkom procesu punjenja boca plinom na lokaciji tvrtke u Zaprešiću. Vježba je održana 25.
travnja 2019. godine u organizaciji tvrtke „Butan-plin d.o.o. Uz JVP-u grada Zaprešića na vježbi
su sudjelovali: djelatnici tvrtke „Butan-plin d.o.o., HMP-e Zagrebačke županije-ispostava
Zaprešić i MUP-PP Zaprešić.
2. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića, sudjelovala je sa zapovjednim vatrogasnim vozilom
i navalnim vatrogasnim vozilom te 4 djelatnika, na lokacijskoj pokaznoj vježbi farmaceutske
industrije Pliva d.o.o. u Savskom Marofu. Vježba je održana 5. lipnja 2019. godine u organizaciji
Pliva d.o.o.. Teme vježbe su se odvijale u pet modula: požar u skladištu i podmetnuta
protueksplozijska naprava, tehnička intervencija-spašavanje osoba, kemijski incident,
spašavanje sa visine. Uz JVP-u grada Zaprešića na vježbi su sudjelovali: Gospodarska vatrogasna
postrojba Pliva d.o.o. i djelatnici Plive; HVZ, VZZŽ, ŽC 112, MUP, CZ Zagrebačke županije, Zavod
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za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije, MUP-PP Zaprešić i Vatrogasna zajednica
općine Brdovec.
3. U organizaciji Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije, u Gradu Zaprešiću je održana 8. lipnja
2019. godine, Županijska pokazna vatrogasna vježba pod nazivom „ZAPREŠIĆ 2019“. Koncept
vježbe sadrži pokazni i terenski dio koji se odvijao na užem području grada Zaprešića odnosno
na Trgu dr. Franje Tuđmana i užoj okolici. JVP-a grada Zaprešića sudjelovala je sa 6 vatrogasaca,
zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika te navalnim vatrogasnim vozilom i vatrogasnom
autocisternom.
Tema vježbe se odvijala u više modula:
• Potraga za nestalom osobom
• Požar stambenog objekta s gašenjem, spašavanjem i evakuacijom
• Sudar više vozila
• Akcident s opasnom tvari u prometu
• Požar otvorenog prostora
• Dobava pitke vode
Uz JVP-u grada Zaprešića na vježbi su sudjelovali:
• Stožer civilne zaštite grada Zaprešića
• Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije
• Vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, ŽVOC
• Područni ured civilne zaštite Zagreb
• HVZ
• VZG Zaprešić (DVD Zaprešić, DVD Ivanec, DVD Kupljenovo, DVD Hruševec Kupljenski i
DVD Pojatno)
• VZG Sveta Nedjelja (DVD Sveta Nedjelja i DVD Strmec)
• DVD Šenkovec
• DVD Bistra
• DVD Marija Magdalena
• DVD Stupnik
• GVP Pliva
• VP Ivanić Grad
• MUP
• Policijska uprava Zagrebačka
• Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite
• Hitna medicinska pomoć Zagrebačke županije
• Društvo crvenog križa Zagrebačke županije
• Interventni timovi zapad
• Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Samobor
• Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa
• Komunalno Zaprešić d.o.o.
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4. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića, sudjelovala je sa zapovjednim vatrogasnim
vozilom i navalnim vatrogasnim vozilom te 4 djelatnika, na lokacijskoj pokaznoj vježbi
farmaceutske industrije Pfizer d.o.o. u Savskom Marofu. Vježba je održana 10. listopada 2019.
godine u organizaciji Pliva d.o.o.. Teme vježbe su se odvijale u pet modula: požar u skladištu i
podmetnuta protueksplozijska naprava, tehnička intervencija-spašavanje osoba, kemijski
incident, spašavanje sa visine. Uz JVP-u grada Zaprešića na vježbi su sudjelovali: Gospodarska
vatrogasna postrojba Pliva d.o.o. i djelatnici Plive; HVZ, VZZŽ, ŽC 112, MUP, CZ Zagrebačke
županije, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije, MUP-PP Zaprešić i Vatrogasna
zajednica općine Brdovec.
5. U organizaciji stožera Civilne zaštite Grada Svete Nedelje, u Strmcu je održana terenska vježba
26. listopada 2019. godine, pod nazivom „ SAVA STRMEC 2019“. Koncept vježbe sadrži terenski
dio koji se odvijao na širem području Grada Svete Nedelje odnosno u mjestima Orešje i Strmec.
JVP-a grada Zaprešića sudjelovala je sa navalnim vatrogasnim vozilom „Unimog 5000“ i
zapovjednim vozilom te 4 vatrogasaca i Zapovjednikom kao promatračem. Cilj vježbe je bio
uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti svih operativnih snaga civilne zaštite te drugih
sudionika u sustavu civilne zaštite s područja gradova Svete Nedelje, Samobora i Zaprešića, te
općine Brdovec, koordinacija i sustav vođenja i zapovijedanja operativnim snagama iz više
različitih operativnih područja, odraditi vježbu bez da su operativne snage koje sudjeluju u
vježbi ranije upoznati sa scenarijem i zadacima na vježbi, uspostaviti izdvojeno zapovjedno
mjesto na udaljenoj lokaciji od mjesta izvođenja vježbe, uspostaviti prihvatno mjesto na
udaljenoj akciji od mjesta izvođenja vježbe, uzbuniti postrojbu za opće namjene Civilne zaštite
Grada Svete Nedelje, uvježbati vođenje događaja između dva operativna područja, provjera
dostatnosti kapaciteta i sposobnosti operativnih snaga.
Uz JVP-u grada Zaprešića na vježbi su sudjelovali: Stožer Civilne zaštite grada Svete Nedelje,
Vatrogasna zajednica zagrebačke županije, Vatrogasna zajednica grada Svete Nedelje (DVD
Sveta Nedjelja, DVD Strmec, DVD Kerestinec i DVD Rakitje), JVP grada Zaprešića, Vatrogasna
zajednica grada Zaprešića (DVD Zaprešić i DVD Pojatno), Vatrogasna zajednica grada Samobora,
JVP grada Samobora, DVD Vrbovec Samoborski, Vatrogasna zajednica općine Brdovec (DVD
Šenkovec, DVD Zdenci Brdovečki, DVD Brdovec i DVD Vukovo Selo), Policijska postaja Samobor,
HGSS Stanica Samobor, Gradsko društvo Crvenog Križa Samobora, Stupnika i Svete Nedelje.
6. Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića, sudjelovala je sa navalnim vatrogasnim vozilom te
4 djelatnika, na lokacijskoj pokaznoj vježbi u tvrtki Zaprešić d.o.o. u Zelengaju 15, Zaprešić.
Vježba je održana 27. studeni 2019. godine u organizaciji tvrtke Zaprešić d.o.o. Tema vježbe je
bila kemijski incident i tehnička intervencija-spašavanje osoba. A prije same vježbe održana je i
vježba evakuacije svih uposlenih djelatnika na objektu tvrtke Zaprešić d.o.o.
7.) SURADNJA
a) Upravno vijeće
Tijekom 2019. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, održalo je 7
sjednica.
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b) Suradnja s Gradom Zaprešićem i drugim subjektima
Postrojba permanentno surađuje sa Gradonačelnikom i drugim stručnim Službama u Gradu te
Stožerom civilne zaštite grada Zaprešića. Postrojba surađuje sa Vatrogasnom zajednicom grada
Zaprešića i svim DVD-ima u Gradu Zaprešiću. Suradnja postrojbe je i sa svim JVP-ima u okruženju. JVP
je surađivala sa MUP-om, DUZS-om, Vatrogasnom zajednicom Zagrebačke županije, svim drugim
pravnim i fizičkim osobama na području Grada Zaprešića te i drugim vatrogasnim organizacijama i
pravnim osobama u obostranoj razmjeni iskustava.
c) Suradnja i odnosi s javnošću
Postrojba održava suradnju s medijima prema potrebama i zahtjevima od strane medija te se
građanstvo informira za postupanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i svim drugim
operativnim postupanjima od strane JVP-e. Postrojbi su od strane građana proslijeđeni upiti, putem
njezine mrežne internet stranice (facebok) i internetske stranice vatrogasci-zapresic.hr, a pitanja su
vezana na funkcioniranje te djelovanje postrojbe a što je i odmah građanima odgovoreno, putem
službenika za informiranje u Vatrogasnoj postrojbi.
8.) ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA
JVP-a grada Zaprešića prema odluci Upravnog vijeća postrojbe, ima sa ovlaštenom tvrtkom
„Energozavod“ iz Zagreba, potpisan ugovor za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite od požara. U
2019. godini izrađen je i donesen Plan i program mjera zaštite na radu i zaštite od požara u JVP-i grada
Zaprešića za 2020. godinu.
□ Procjena rizika na radu
JVP-a prema Zakonu o zaštiti na radu, ima donesenu Procjenu rizika na radu i Potvrdu Upravnog
vijeća o prihvaćanju procjene rizika na radu. Procjena rizika na radu je u 2018. godini ažurirana s
obzirom na novo nastale okolnosti i situaciju vezanu na premještaj Postrojbe na lokaciju u ulicu Zelangaj
15, Zaprešić. U 2019. godini izvršena je i dopuna 1 i ažuriranje 1 Procjene rizika na radu JVP-e grada
Zaprešića RN 682-18 od kolovoz/studeni 2018. godine a Procjenu rizika na radu dopuna 1 i ažuriranje 1
JVP-e grada Zaprešića, prihvatilo je Upravno vijeće JVP-e Grada Zaprešića na svojoj 98. sjednici održanoj
25. srpnja 2019. godine, a na navedenu procjenu rizika na radu dao je suglasnost zapovjednik JVP-e.
U sklopu redovne svakodnevne nastave prema Pravilniku o programu i načinu provedbe
teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (N.N. 89/01), djelatnici provode i
osposobljavanje iz zaštite na radu. Prati se provođenje propisanih mjera zaštite na radu.
□ Ekološko zbrinjavanje opasnih tvari
U 2019. godini JVP-a grada Zaprešića, je izvršila i ekološko zbrinjavanje opasnog otpada –
apsorbensa koji se koristi prilikom sanacije prometnica koje su zagađene od ulja, masti, benzinskog i
dizel goriva te drugim opasnim tvarima a zbrinjavanje otpada preuzela je ovlaštena tvrtka za
zbrinjavanje „C.I.A.K. d.o.o.“.
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9.) NADZOR
□ Inspekcijski nadzor
Dana 24. i 28. listopada 2019. godine u JVP-i grada Zaprešića, je obavljen redovni inspekcijski
nadzor provedbe Zakona o vatrogastvu od strane inspektora za vatrogastvo, Službe za inspekcijske
poslove, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Ravnateljstva civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih
poslova. U nadzoru nije bilo primjedbi te je samo zapisnički konstatirano od strane inspektora prema
nadziranoj pravnoj osobi, da do dana 28.10.2019. godine još nije nabavljeno vatrogasno vozilo
(automobilske ljestve) a prema izrađenom Planu nabave i rokovima-prema Planu rada koji je donijelo
Upravno vijeće postrojbe (2016. – 2018.), na temelju suglasnosti Gradonačelnika grada Zaprešića
Zaključkom KLASA:810-01/15-01/07, URBROJ:238/-33-02/1-15-3 od 7.12.2015. godine.
Isto tako nadzorom je zapisnički konstatirano, da se za potrebe Vatrogasne postrojbe,
vatrogasno vozilo za tehničke intervencije koristi i kao zapovjedno vatrogasno vozilo. Zapisnički je
utvrđeno za zapovjedno vozilo, da je zatečeno stanje prilikom pregleda 0 a potrebno stanje je 1. U
budućem razdoblju, potrebno je prema financijskim mogućnostima za potrebe JVP-e grada Zaprešića,
planirati i nabavku zapovjednog vatrogasnog vozila.
□ Unutarnja revizija i kontrola
Služba za unutarnju reviziju grada Zaprešića, obavila je dvije revizije i jednu kontrolu u JVP-i
grada Zaprešića:
a) Revizija procesa službenih putovanja započela je 4.2.2019. godine, obaviješću o provođenju
iste, a završena 28.5.2019. godine dostavljanjem i donošenjem Interne procedure o izdavanju,
obračunu i isplati naloga za službena putovanja u JVP-i grada Zaprešića.
b) Revizija obračuna plaća i naknada započela je 24.4.2019. godine, obaviješću o sazivanju
početnog sastanka, a završena je 29.7.2019. godine dostavom izvještaja (akti, pravilnici, dodaci
ugovorima….) Službi za unutarnju reviziju i Upravni odjel za financije i gospodarski razvitak grada
Zaprešića.

c) Kontrola namjenski utrošenih financijskih sredstava prema izvješću Izjave o fiskalnoj
odgovornosti za 2018. godinu, obavljena je dana 13.11.2019. godine u prostorima JVP-e grada
Zaprešića od strane Upravnog odjela za financije i gospodarski razvitak grada Zaprešića. Nakon
provedene kontrole, je dana 15.11.2019. godine, donesen Zaključak kojim je potvrđena
točnost odgovora kao i da nisu nađene nepravilnosti te da JVP-a grada Zaprešića zakonito,
namjenski i svrhovito troši financijska sredstva.
10.) OSTALO
a) Organizacijske mjere
□ Rad vatrogasnog operativnog centra JVP-e (VOC-a)
- U VOC-u se od strane tvrtke „GeoGis d.o.o.“ iz Zagreba, redovno održava sustav Black Blox
za rutiranje i praćenje vatrogasnih vozila vatrogasne službe te sklopovska oprema i WEB server
(digitalne kartice vodiča pomoću GPS tehnologije, vatrogasna vozila koriste kartice vodiča pomoću GPS
tehnologije).
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- Permanentno se provodi obuka djelatnika za rad u VOC-u (UVI).
- Preko radne konzole u VOC-u, provodi se upravljanje telefonijom, radio vezom, rasporedom
rada kao i sustavom uzbunjivanja za intervenciju u postrojbi (razglas, svjetla za upozorenje, video
nadzorom i rampe, garažna vrata).
- Dojave za intervencije u VOC sada dolaze preko Županijskog vatrogasnog operativnog centra
(ŽVOC-a, pozivi se preusmjeravaju na tel. 193 i 112,). Dojave za intervencije u VOC dolaze i od pravnih
i fizičkih osoba, sa područja Grada Zaprešića, putem direktnog telefona 01/33-10-071 i 01/33-15-067.
- Uspostavljena je i u cijelosti izrađena internetska stranica JVP-e grada Zaprešića.
□ Vatrodojava
- Na sustav nadzora i detekcije u VOC Postrojbe je priključen novi vatrodojavni sustav Butan
Plin d.o.o. a prema ugovoru koji su dana 1. veljače 2019. godine, sklopili Butan Plin d.o.o. i JVP-e
grada Zaprešića.
□ Stručni kolegij zapovjednika
- U 2019. godini održane su 2 sjednice stručnog kolegija zapovjednika a sjednice su održavane
prema potrebi i zahtjevima službe.
- Za svaku sjednicu kolegija pripremana je realizacija zaključaka.
- Sve aktivnosti postrojbe prethodno su razmatrane i dogovarane na stručnom kolegiju.
- Pojedine aktivnosti su razmatrane i izvan sjednica stručnog kolegija, s obzirom na prirodu i
dinamiku provođenja zadaća.
□ Statističko praćenje vatrogasnih intervencija i stavljanje na internetsku
stranicu JVP
- Svakodnevno se analiziraju vatrogasne intervencije i transparentno putem Internet
stranice Vatrogasne postrojbe o istima se obavještavaju građani.
□ Administrativno računovodstveni i financijski poslovi
- Isplata osobnih dohodaka
- Isplata jubilarnih nagrada
- Isplata Regresa
- Isplata Božićnica
- Isplata dara za djecu
- Isplata Uskrsnica
- Izrada financijskih izvještaja
□ Provođenje strukovne prakse
U JVP-i grada Zaprešića, strukovnu praksu odradili su:
1. Iz Veleučilišta u Karlovcu, odjel sigurnosti i zaštite bio je na strukovnoj praksi Ivan Blažić od
4.3.2019. do 12.4.2019. radi prikupljanja podataka za izradu Izvještaja o stručnoj praksi odnosno
seminara i ispunjavanja obveza u završnom dijelu preddiplomskog studija sigurnosti i zaštite.
2. Iz Visoke škole sigurnosti iz Zagreba, na strukovnoj praksi bila je Marina Trčak u trajanju od 90
sati odnosno od 1.7.2019. do 30.8.2019. radi prikupljanja podataka za izradu Izvještaja o
stručnoj praksi i ispunjavanja obveza u završnom dijelu stručnog studija sigurnosti na Visokoj
školi za sigurnost u Zagrebu.
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□ Inventura
- Prema odluci zapovjednika, u 2020. godini provedena je inventura za 2019. godinu. Tijekom
popisa materijalnih i financijskih sredstava nisu uočeni nedostaci, a povjerenstvo je sačinilo zapisnik o
istom te ga uputilo zapovjedniku i Upravnom vijeću. Upravno vijeće je na svojoj 103. sjednici održanoj
18. svibnja 2020. godine, usvojilo jednoglasno Izvješće o inventuri JVP-e grada Zaprešića za 2019.
godinu.
□ Manifestacije
U Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića, dana 4. svibnja 2019. godine, obilježen je Dan
vatrogastva. Toga dana održan je i upriličen 3. Dan otvorenih vrata JVP-e Grada Zaprešića, za sve
građane Grada Zaprešića gdje im je prezentirano što sve radi Postrojba te kojom vatrogasnom
opremom i vatrogasnim vozilima raspolaže Postrojba i VZG-a Zaprešića sa svojih pet DVD-a: Zaprešić,
Ivanec, Pojatno, Kupljenovo i Hruševec Kupljenski. Treba istaknuti da je bio dosta dobar odaziv i
zainteresiranost djece i građana.
b) Parnični postupak u pravnoj stvari
Konačno je završen parnični postupak, koji je trajao u vremenu od 23.1.2018. do 24.1.2019.
godine u pravnoj stvari pri Općinskom radnom sudu u Zagrebu, gdje je djelatnik Ranko Kiseljak podnio
tužbu-tužbeni zahtjev protiv Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića, radi prestanka
uznemiravanja i naknade štete (radno-mobing, tužitelj:Ranko Kiseljak i tuženik: JVP-e grada Zaprešića).
Rješenjem koji je donio drugostupanjski Županijski sud u Splitu od 16.4.2019.godine, ovaj postupak je
i pravomoćno okončan po svim pitanjima, pri čemu je tužitelj Ranko Kiseljak dužan platiti u riznicu
Grada Zaprešića odnosno, Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića na ime parničnih troškova iznos
od 15.562,50 kuna uključujući plus i kamate. Ranko Kiseljak je na vrijeme i u cijelosti uplatio dana
4.6.2019. godine, iznos od 15.562,50 kuna u riznicu Grada Zaprešića.
Zapovjednik je putem pisanog izvješća od dana 12.2.2019. godine i 23.5.2019. godine, o gore
navedenom izvijestio Gradonačelnika grada Zaprešića te s gore navedenim, upoznao i dao na znanje
članovima Upravnog vijeća na 97. sjednici održanoj dana 10.6.2019. godine.
11.) ZAKLJUČAK
Provedene zadaće i aktivnosti rada Vatrogasne postrojbe u 2019. godini, velikim djelom opisane su
u ovom Izvješću o radu.
Iz izvješća se može dovoljno jasno vidjeti kontinuitet dinamike rada iz protekle godine, te da su
nastavljeni projekti započeti u 2018. godini.
Preseljenjem postrojbe na novu lokaciju u ulicu Zelengaj 15 u Zaprešiću, stvoreni su novi kvalitetni
sadržajni prostorni i tehnički uvjeti za rad i djelovanje postrojbe u obavljanju vatrogasne djelatnosti.
Također treba naglasiti potrebu nabavke opreme za sve složenije intervencije, kao i opremu za
specifične intervencije u prirodnim katastrofama, za slijedeće razdoblje a prema financijskim
mogućnostima.
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Naročito poraditi na nabavci nedostajućeg vatrogasnog vozila-auto ljestve za spašavanje s visina a
koje nedostaje prema dokumentu Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada
Zaprešića i Plana zaštite od požara Grada Zaprešića. Prema planovima rada i razvoja te financijskim
mogućnostima u slijedećem razdoblju planirati i nabavku zapovjednog vatrogasnog vozila.
Kako bi se nastavio kontinuitet i stalno poboljšavala uvježbanost i spremnost vatrogasaca, i dalje
će se redovito i u 2020. godini vršiti osposobljavanja, uvježbavanje i obuka prema godišnjim
Planovima i programima.
Suradnja sa Službama Grada Zaprešića, VZG-a Zaprešića je vrlo dobra kao i sa DVD-ima na području
Grada Zaprešića te i sa svim drugim pravnim osobama u Gradu. Suradnja će se nastaviti i nadalje
prema obostranim mogućnostima, a kako interes postoji nastavit će se i dalje sa svim drugim
vatrogasnim organizacijama te organiziranim snagama sustava civilne zaštite a operativnu
sposobnost Postrojbe u budućem razdoblju stalno podizati na još viši nivo.
KLASA: 214-01/20-03/01
URBROJ: 233-33-115-20-01
Zaprešić, 27. travnja 2020.
ZAPOVJEDNIK
Damir Čičko, mag.pol.
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