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R. 
br. 

 
Zadaća/Aktivnost 

 
Nositelj provedbe 
zadaće/aktivnosti 

 

 
Veza zadaće/aktivnosti sa 

drugim institucijama, 
dokumentima i planovima 

 
Suradnik u izvršenju 

zadaće 

 
Rok izvršenja 

zadaće 

 
Napomena 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.  ZAŠTITA NA RADU 

A MATERIJALNI UVJETI I SREDSTVA 

   
  1.1. 

Uz stabilnu radnu opremu i 
opasne radne postupke 
postaviti znakove sigurnosti i 
upute za siguran rad 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno trgovačko 
društvo) 

Procjena rizika na radu 
dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP 
Grada Zaprešića RN 682-18 
(kolovoz/studeni 2018.)  

-Zamjenik zapovjednika. 
-Voditelji odjeljenja. 

I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI
KA 

   
  1.2. Ispitivanje strojeva i uređaja (3 

god. rok) 3.000,00 kn 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno trgovačko 
društvo) 

Procjena rizika na radu 
dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP 
Grada Zaprešića RN 682-18 
(kolovoz/studeni 2018.) 

-Zapovjednik. 
-Zamjenik zapovjednika. 

 

I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI
KA 

B PLANIRANJE I NORMATIVNA DJELATNOST 

 
 
  1.3. 

Izrada Pravilnika o zaštiti na 
radu u JVP sa usvajanjem 
cijena iznos:1.400,00 kn + PDV 

(Ponuda broj:682/4-18 od 
26.10.2018.)  1.500,00 kn             

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno trgovačko 
društvo)  

-Zakon o zaštiti na radu   
i propisi doneseni na temelju 
njega.  
-Kolektivni ugovor  za državne 
službenike i namještenike  
-Ugovori o radu radnika 
- Procjena rizika na radu  

-„Energozavod-zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno trgovačko društvo). 
-Upravno vijeće 
-Zapovjednik 
-Zamjenik zapovjednika. 
-Voditelji odjeljenja. 
-Sindikalni povjerenik u JVP 
-  Povjerenik radnika za zaštitu na 
radu u JVP-i. 

I.-IV. 
tromjesečja  

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI

KA 

 
1.4. 

Izrada pisanih uputa za 
radnike za provedbu radnog 

postupka 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 

-Zakon o zaštiti na radu (članak 
32. stavak 2.) 
i propisi doneseni na temelju 
Zakona. 
-Procjena rizika na radu 
dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP 
Grada Zaprešića RN 682-18 
(kolovoz/studeni 2018.)  

-Zapovjednik. 
-Zamjenik zapovjednika. 
-Voditelji odjeljenja. 
-Sindikalni povjerenik u JVP. 
-Povjerenik radnika za zaštitu na 
radu u JVP-i. 
-Svi radnici 

I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI

KA 

1.5. 
Izrada ažuriranja Programa 
osposobljavanja za rad na siguran 

način cijena iznos:700.00 kn 
+PDV (Ponuda broj:682/4-18 
od 26.10.2018.)               

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno trgovačko 
društvo) 

Zakona o zaštiti na radu  i 
propisi doneseni na temelju 
Zakona. 
-Procjena rizika na radu 
dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP 
Grada Zaprešića RN 682-18 
(kolovoz/studeni 2018.)  

-Zapovjednik. 
-Zamjenik zapovjednika. 
-Voditelji odjeljenja. 
-Sindikalni povjerenik u JVP. 
-Povjerenik radnika za zaštitu na 
radu u JVP-i. 
-Svi radnici 

I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI

KA 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.6. -Izrada i ažuriranje Plana 
evakuacije i spašavanja u JVP-i 
Grada Zaprešića u slučaju 
izvanrednog događaja Klasa:003-
05/11-01, Ur.br.:233/33-115/11-90 
od 30.06.2011. god. Plan je vezan 
na novu lokaciju JVP-e u ulici 
Zelengaj 15 u Zaprešiću, sa 
tvrtkom Zaprešić d.o.o. 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 
sa tvrtkom Zaprešić 
d.o.o. 

-Zakon o ZNR-u  
-Plan evakuacije i 
spašavanja u JVP Grada 
Zaprešića u slučaju 
izvanrednog događaja 
Klasa:003-05/11-01, 
Ur.br.:233/33-115/11-90 od 
30.06.2011. 

-Zapovjednik. 
-Zamjenik zapovjednika. 
-Voditelji odjeljenja. 
-Sindikalni povjerenik u JVP. 
-Povjerenik radnika za zaštitu na 
radu u JVP-i. 
-Svi radnici 

I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI

KA 

C OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE            
 

1.7. 
Osposobljavanje novo 
primljenih radnika u radni odnos 
iz ZNR-a – osposobljavanje za 
rad na siguran način  

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. (ovlašteno 
trgovačko društvo) 
Zamjenik zapovjednika 

-Zakon o ZNR-u 
-Procjena rizika na radu 
dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP 
Grada Zaprešića RN 682-18 
(kolovoz/studeni 2018.) 

Ovlaštenici i radnici I.-IV. tromjesečja 

Ovlaštenik 
za provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJED
NIKA  

 
1.8. Osposobljavanje radnika i 

ovlaštenika za evakuaciju i 
spašavanje (provedba 
vježbe)  

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 
Zamjenik 
zapovjednika 

-Zakon o ZNR-u (ĆL. 60 i 61.) 

-Procjena rizika na radu dopuna 1 i 

ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.) 
-Plan evakuacije i spašavanja u 
JVP Grada Zaprešića u slučaju 
izvanrednog događaja Klasa:003-
05/11-01, Ur.br.:233/33-115/11-90 
od 30.06.2011. 

Ovlaštenici i radnici JVP  
I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za 
provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI
KA  

D VJEŽBE 

 
 

1.9. 
Provesti vježbu evakuacije i 
spašavanja 

Zapovjednik i  
zamjenik 
zapovjednika 
 

Zakon o ZNR-u (ĆL. 61.) 
Plan evakuacije i spašavanja 
JVP 
Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.) 

-„Energozavod-
zaštita“d.o.o. (ovlašteno 
trgovačko društvo). 
-Svi radnici u JVP 

I.-IV. 
tromjesečja 

Ovlaštenik 
za 
provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI
KA  

E ZDRAVSTVENI PREGLEDI 

   
 
1.10. 

Prema potrebi izvanredni 
zdravstveni pregledi radnika 

Zamjenik 
zapovjednika 
 

Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.) 

 

-Svi radnici u JVP, 

raspoređeni na poslove s 
posebnim uvjetima rada. 
-Specijalista medicine 
rada. 

 

I. - IV. 
tromjesečja po 
potrebi  

Ovlaštenik 
za 
provedbu: 
ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI
KA 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

F NADZOR 
 

 
1.11. 

Unutarnji nadzor nad 
primjenom pravila zaštite na 
radu od pravne osobe 
ovlaštene za obavljanje poslova 
zaštite na radu u JVP-i 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 

-Zakon o zaštiti na radu (članak 
23.) 
-Ugovor o obavljanju poslova 
zaštite na radu sklopljen između 
JVP-a i ovlaštenog trgovačkog 
društva „Energozavod-zaštita“d.o.o. 

Ovlaštenici, radnici i 
povjerenik radnika  u 
JVP-i za zaštitu na radu 

Kontinuirano 
I.-IV. tromjesečja 

Ovlaštenik za 
provedbu: 

ZAPOVJEDNI
K i ZAMJENIK 
ZAPOVJEDNI

KA 

G OSTALO 

 

1.12. 
Pružanje stručne pomoći i drugih 
obveza sukladno prema Zakonu o 
zaštiti na radu, JVP-i i njezinim 
ovlaštenicima te radnicima i 
povjereniku radnika za zaštitu na 
radu u provedbi i unapređenju 
zaštite na radu  

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 

-Zakon o zaštiti na radu (članak 
23. i 24.). 
-Ugovor o obavljanju poslova 
zaštite na radu sklopljen 
između JVP-a i ovlaštenog 
trgovačkog društva 
„Energozavod-zaštita“d.o.o. 

Ovlaštenici, radnici i 
povjerenik radnika u 
JVP-i za zaštitu na radu 
(Marko Beganović) 

Kontinuirano 
I.-IV. tromjesečja 

Ovlaštenik 
za 

provedbu: 
ZAMJENIK 

ZAPOVJEDNI
KA 

 

1.13. Praćenje stanja zaštite na 
radu i predlaganje mjera 
zaštite na radu JVP-i i 

njegovim ovlaštenicima 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 

-Zakon o zaštiti na radu (članak 
23.). 
-Ugovor o obavljanju poslova 
zaštite na radu sklopljen 
između JVP-a i ovlaštenog 
trgovačkog društva 
„Energozavod-zaštita“d.o.o. 

Zapovjednik i drugi 
ovlaštenici u JVP-i 

Kontinuirano 
I.-IV. tromjesečja 

 

 
 

1.14. Analiza ozljeda na radu i 
poduzimanje mjera za 
otklanjanje uočenih 
nedostataka 

„Energozavod-
zaštita“d.o.o. 
(ovlašteno 
trgovačko društvo) 

-Pravilnik o radu JVP. 
-Pravilnik o zaštiti na radu 
JVP. 
-Pravila struke i službe.  
-Pravilnik o unutarnjoj 
organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta u JVP-i grada 
Zaprešića   
 

-Zapovjednik. 
-Zamjenik zapovjednika 
-Voditelji odjeljenja. 
-Svi radnici JVP-a 
-Nadležni inspektorat ZNR-a 

 
Kontinuirano 
po potrebi od 

I.-IV. 
tromjesečja 

 
 
 

Ovlaštenik 
za 

provedbu: 
ZAMJENIK 

ZAPOVJEDNI
KA 

  
 
1.15. 

Planiranje nabavke osobnih 

zaštitnih sredstava te skrb da ih 
radnici koriste pri obavljanju 
poslova te vođenje brige o 
njihovoj ispravnosti 

-Zapovjednik 
-Zamjenik 
 zapovjednika  

-Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.) 
-Pravilnik o zaštitnoj i drugoj 
osobnoj opremi pripadnika 
vatrogasnih postrojbi  
(NN 61/94) 

-Voditelji odjeljenja. 
-Svi djelatnici JVP-e. 
-„Energozavod-
zaštita“d.o.o. (ovlašteno 
trgovačko društvo). 

Kontinuirano 
I.-IV. tromjesječja 

Ovlaštenik 
za 

provedbu: 
ZAMJENIK 

ZAPOVJEDNI
KA 
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1.16. 

Uspostavljanje i vođenje svih 
evidencija vezano na zaštitu na 
radu  

Zamjenik 
zapovjednika 

-Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.) 

-Zakon o zaštiti na radu i 
propisi doneseni na temelju 
Zakona. 

 
- „Energozavod-
zaštita“d.o.o. (ovlašteno 
trgovačko društvo). 
-Voditelji odjeljenja. 
-Svi djelatnici JVP-a. 
 

Kontinuirano 
I.-IV. 

tromjesečja 
 

 
1.17. 

Kontrola i provjera radi utvrđivanja je 
li radnik pod utjecajem alkohola ili 
drugih sredstava ovisnosti 
(provođenje postupka uz pristanak 
radnika, način provjere, vrsta testa ili 
aparata, način bilježenja i 
konfirmacije rezultata). 

-Zapovjednik. 
-Zamjenik  
 zapovjednika 
-Radnik-Marko  
 Beganović. 

-Pravilnik o ZNR-u u JVP 
-Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.) 

-Zakon o zaštiti na radu 
i propisi doneseni na temelju 
Zakona. 

 
-Voditelji odjeljenja. 
-Svi djelatnici JVP-a. 

 

Kontinuirano po 
potrebi i procjeni 
Zapovjednika i 

Zamjenika 
zapovjednika 

 

 
1.18. Praćenje i skrb o provedbi 

zakona i propisa utemeljenih 
na zakonima 

-Zapovjednik 
- Zamjenik  

  zapovjednika 
-Voditelji odjeljenja. 

 

 -Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.)   
-Zakon o zaštiti na radu 
i propisi doneseni na temelju 
Zakona. 
 

-Svi djelatnici JVP-a. 
-„Energozavod-
zaštita“d.o.o. (ovlašteno 
trgovačko društvo). 

 

Kontinuirano  

   
 
1.19. 

Pružanje stručne pomoći glede obveza i 
prava radnika određene Zakonom o 
zaštiti na radu i Procjeni rizika na radu 
dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP Grada 
Zaprešića RN 682-18 (kolovoz/studeni 

2018.) i upoznavanje radnika s 
njihovim pravima i obavezama glede 
provedbe zaštite na radu. 
Ugovor o obavljanju poslova 
2.700.00 kn 

-Svi ovlaštenici  i  
-Povjerenik zaštite 
 na radu u JVP 

-Procjena rizika na radu dopuna 1 i 
ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića 
RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.)   
-Zakon o zaštiti na radu 
i propisi doneseni na temelju 
Zakona. 
-Ugovor o obavljanju poslova 
zaštite na radu sklopljen između 
JVP-a i ovlaštenog trgovačkog 
društva „Energozavod-zaštita“d.o.o. 

 
-Svi djelatnici JVP-a. 
-„Energozavod-
zaštita“d.o.o. (ovlašteno 
trgovačko društvo). 
 
 

Kontinuirano   

2.  ZAŠTITA OD POŽARA      

 
 
 
 

2.1. 
 
 
 

Sudjelovanje u provedbi 
preventivnih mjera zaštite od 
požara u JVP-i 

-Zapovjednik 
-Zamjenik  
  zapovjednika 

-Zakon o zaštiti od požara. 
-Plan ZOP-a i tehnoloških 
eksplozija u JVP Grada Zaprešića 
Klasa:214-02/10-01, Ur.br.:233/33-
115/10-200 od 07.12.2010. god. i 
usklađeni Plan ZOP-a grada 
Zaprešića KLASA:810-01/15-01/03, 
URBROJ.:238-33-01-17-21 od 
21.03.2017. god.  
-Plan evakuacije i spašavanja u 
JVP Grada Zaprešića u slučaju 
izvanrednog događaja Klasa:003-
05/11-01, Ur.br.:233/33-115/11-90 
od 30.06.2011. god. 

 
-Voditelji odjeljenja 
-Svi djelatnici JVP-a 
 

Kontinuirano 
I.-IV. tromjesečja 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 
2.2. Vođenje evidencije i isprava 

o ispitivanjima uređaja za 
zaštitu od požara (aparati za 

početno gašenje i dr.) 

- Zamjenik 
  Zapovjednika 
-radnik Zoran  
 Popović i Dejan  
 Bašimamović 
 

-Zakon o zaštiti na radu 
i propisi doneseni na temelju 
Zakona, 
-Zakon o zaštiti od požara,  
-Pravilnik o održavanju i izboru 
vatrogasnih aparata (NN 35/94, 
55/94, 103/96 i 130/07) 

-Ovlaštene pravne osobe 
za provedbu ispitivanja. 
-Voditelji odjeljenja. 
-Svi vatrogasci JVP-a. 

 

Kontinuirano po 
potrebi i procjeni 

 

 
Plan i program mjera zaštite na radu i zaštite od požara JVP-e Grada Zaprešića za 2020. godinu, izrađen je na temelju: Zakona o ZNR-u, Zakona o ZOP-u i 
drugih propisa te Procjene rizika na radu dopuna 1 i ažuriranje 1 JVP Grada Zaprešića RN 682-18 (kolovoz/studeni 2018.), a Procjenu rizika na radu je izradilo 
ovlašteno trgovačko društvo „Energozavod-zaštita d.o.o. iz Zagreba. 
 

Ovlašteno trgovačko društvo „Energozavod-zaštita“ d.o.o. iz Zagreba, obavljat će poslove zaštite na radu za potrebe JVP-e grada Zaprešića, sukladno 
sklopljenom Ugovoru br. 209-11 o obavljanju poslova zaštite na radu pod Klasa:402-07/11-01, Ur. broj:233/33-115/11-76-5 od 05.07.2011. godine, te o svim 
zadaćama i aktivnostima izvještavati zapovjednika. 
 

S ovim Planom i programom mjera zaštite na radu i zaštite od požara JVP-e grada Zaprešića, suglasan je direktor „Energozavod-zaštita“ d.o.o. Stjepan Gajski, 
dipl.ing.stroj. 
 

Ovaj Plan i program mjera zaštite na radu i zaštite od požara JVP-e grada Zaprešića za 2020. godinu, sastavni je dio Programa rada i razvoja JVP-e grada 
Zaprešića za 2020. godinu. 
 
                                                                                                                                                        

                                       SUGLASAN:                                                                                                                  ZAPOVJEDNIK JVP 
 

                   ZA „ENERGOZAVOD-ZAŠTITA“d.o.o.                                                                                     Damir Čičko,mag.pol.                                                                                                                                                            
                            Direktor:                                                                                                                                                   
 

                     Stjepan Gajski,dipl.ing.stroj.              

                                                                                                                                                                            
 
                                 
 
 
Dostaviti:  
     1. „Energozavod-zaštita“d.o.o.,                              
     2. Zapovjednik JVP, 
     3. Zamjenik zapovjednika, 
     4. Oglasna ploča u JVP,  
     5. Povjerenik radnika u JVP-i za zaštitu na radu (Marko Beganović), 
     6. Pismohrana, ovdje.                       


