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Na temelju članka 31. stavka 2. točka 3. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Zaprešića, a nakon prethodnog savjetovanja i zatražene suglasnosti od strane Sindikata 
državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske prema članku 138. Zakona o 
radu („Narodne novine“ broj: 93/14 i 127/17), Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Zaprešića na svojoj 87. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine, donosi  

 
 

PRAVILNIK 
o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  

Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zaprešića 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

     Ovim  Pravilnikom određuje se unutarnji ustroj Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića 
(u daljnjem tekstu: Vatrogasna postrojba), rukovođenje, sistematizacija poslova i radnih 
zadaća, posebni uvjeti kojima radnik mora udovoljavati za obavljanje poslova, te druga pitanja 
s time u vezi koja nisu određena drugim aktima. 
 
 
II. UNUTARNJE USTROJSTVO VATROGASNE POSTROJBE 

 
      Članak 2. 

    Vatrogasna postrojba obavlja djelatnost sukladno Zakonu o vatrogastvu, a može obavljati i 
druge poslove koji su nužni za redovno funkcioniranje Vatrogasne postrojbe. 
     Vatrogasna postrojba djeluje na području za koje je osnovana sukladno Procjeni 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Zaprešića.  
    Vatrogasna postrojba u okviru svoje djelatnosti može djelovati i na području drugih jedinica 
lokalne samouprave. 
      Vatrogasne intervencije samostalno vode: 

1. Zapovjednik Vatrogasne postrojbe 
2. Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe 
3. Voditelj vatrogasnog odjeljenja 
4. Voditelj vatrogasne grupe sa položenim stručnim ispitom za vođenje vatrogasne 

intervencije, koji mijenja voditelja vatrogasnog odjeljenja 
    U iznimnim slučajevima kao što su  odsutnost djelatnika od točke 1. - 4. stavka 4. ovoga 
članka, vatrogasne intervencije mogu voditi i vatrogasci ili vatrogasci vozači, uz uvjet da imaju 
položen stručni ispit za vođenje vatrogasne intervencije.    

 
     Članak 3. 

    Zapovjednik Vatrogasne postrojbe organizira, vodi rad, djelovanje i poslovanje vatrogasne 
postrojbe. 
    Zapovjednik iz stavka 1. ovog članka ima zamjenika koji ga mijenja u skladu s odredbama 
Zakona o vatrogastvu, Statuta Vatrogasne postrojbe i drugih važećih propisa. 
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III. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I RADNIH MJESTA 
 

Članak 4. 
    Sistematizacijom poslova uređuju se svi poslovi koji se obavljaju u Vatrogasnoj postrojbi.        
    Sistematizacija poslova temelj je za utvrđivanje odredbi svakog pojedinog ugovora o radu, 
kojeg Vatrogasna postrojba sklapa sa svakim radnikom, glede naziva, naravi i vrste rada, kao i 
utvrđivanja obveza radnika u obavljanju poslova. 

 
Članak 5. 

    Skup istih ili sličnih poslova koji se obavljaju u Vatrogasnoj postrojbi označava se radnim 
mjestom. Svako radno mjesto ima naziv. 
    Raspored radnika na poslove radnih mjesta unutar Vatrogasne postrojbe, utvrđuje i 
raspoređuje zapovjednik Vatrogasne postrojbe. 
 

Članak 6.  
    Osim uvjeta utvrđenih zakonom, koje radnik mora udovoljiti za rad na određenom radnom 
mjestu, ovim Pravilnikom utvrđuju se i posebni uvjeti i to :  

- Stručna sprema, 
- Posebna znanja, sposobnosti i ispiti, 
- Radno iskustvo i 
- Posebna zdravstvena sposobnost. 

 
Članak 7. 

    Udovoljavanje općim i posebnim uvjetima, utvrđenim ovim Pravilnikom, radnik dokazuje 
odgovarajućim radnim ispravama i dokumentima te provjerom sposobnosti. 

 
Članak 8. 

    Ugovorom o radu može se ugovoriti provjera radnikovih znanja i sposobnosti i to probnim 
radom od tri do šest mjeseci. 
 

Članak 9. 
    Posebna zdravstvena sposobnost, kao uvjet za sklapanje ugovora o radu, utvrđuje se 
sukladno pozitivnim zakonskim propisima. 

 
Članak 10. 

      U Vatrogasnoj postrojbi sistematiziraju se, prema prilogu broj 1. koji je sastavni dio ovog 
Pravilnika; 

A) OSNOVNI POSLOVI I ZADAĆE - za 8 radnih mjesta za  32 izvršitelja te 2 radna mjesta 
vatrogasca pripravnika i vatrogasca vozača pripravnika čiji se broj izvršitelja određuje u 
skladu sa potrebama službe aktom Upravnog vijeća uz suglasnost osnivača, na prijedlog 
Zapovjednika 
B) POMOĆNI POSLOVI I ZADAĆE – 2 pomoćna posla za 3 izvršitelja. 
 

Broj izvršitelja utvrđuje Upravno vijeće temeljem ovog Pravilnika, potreba službe i Procjene 
ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Zaprešića. 

Radna mjesta s opisom poslova i zadaća koje radnici obavljaju te pomoćni poslovi i zadaće, 
stručnim uvjetima koje moraju ispunjavati i potrebnim brojem izvršitelja su slijedeća: 
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A) OSNOVNI POSLOVI I ZADAĆE 
 

(1) Zapovjednik Vatrogasne postrojbe (broj izvršitelja: 1) 
 

Posebni uvjeti: 
- Najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski 

sveučilišni studij iz područja zaštite od požara, 
- Najmanje pet (5) godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima,  
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 
- Položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija odnosno za vatrogasce s 

posebnim ovlastima i odgovornostima (rukovođenje vatrogasnim intervencijama) ili ga 
mora položiti u roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na te poslove,  

- Poznavanje rada na računalu. 
 

Popis i opis poslova i zadaća: 
- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 

Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Rukovodi i organizira rad u Vatrogasnoj postrojbi,  
- Organizira vatrogastvo na svom području odgovornosti i djelovanja,  
- Rukovodi složenim intervencijama, 
- Obavlja stručni nadzor, 
- Obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti,  
- Poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vatrogasne postrojbe,  
- Odgovara za zakonitost rada, 
- Objedinjuje i usmjerava rad vatrogasnih smjena, 
- Predlaže Upravnom vijeću program rada i razvoja Vatrogasne postrojbe za narednu 

godinu i podnosi izvješće o radu za prethodnu godinu, 
- Obavlja i druge poslove prema nalogu Gradonačelnika te odlukama i zaključcima 

Upravnog vijeća. 
 
 

(2) Zamjenik zapovjednika Vatrogasne postrojbe (broj izvršitelja: 1) 
 

Posebni uvjeti:  
- Najmanje višu stručnu spremu, odnosno završen stručni studij ili završen preddiplomski 

sveučilišni studij iz područja zaštite od požara,  
- Najmanje 5 godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i 

odgovornostima,  
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,  
- Nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti,  
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- Položen stručni ispit za obavljanje vatrogasnih intervencija odnosno za vatrogasce s 
posebnim ovlastima i odgovornostima (rukovođenje vatrogasnim intervencijama) ili ga 
mora položiti u roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na te poslove,  

- Poznavanje rada na računalu. 
 

Popis i opis poslova i zadaća: 
- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 

Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Rukovodi i organizira rad u Vatrogasnoj postrojbi u operativnim poslovima,  
- Odgovoran je, vodi brigu i prati stanje o ispravnosti vatrogasne tehnike (vatrogasnih 

vozila, uređaja, sprava i opreme) u Vatrogasnoj postrojbi te njihovom pravovremenom 
održavanju i servisiranju te rokovima tehničkih pregleda i o tome obavještava 
zapovjednika, 

- Zamjenjuje zapovjednika u njegovoj odsutnosti, po nalogu zapovjednika ili Upravnog 
vijeća, 

- Rukovodi složenim intervencijama, 
- Obavlja stručni nadzor,  
- Odgovara za zakonitost rada, 
- Objedinjava evidenciju radnog vremena svih radnika u Vatrogasnoj postrojbi, vezano na 

obračun plaća te izrađuje konačnu tablicu i istu predaje u računovodstvo,    
- Obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti,  
- Izvodi teorijsku i praktičnu nastavu,  
- Objedinjuje i usmjerava rad vatrogasnih smjena, 
- Obavlja i druge poslove po nalogu zapovjednika. 

 
(3) Vatrogasac, voditelj vatrogasnog odjeljenja (broj izvršitelja: 5) 

 
Posebni uvjeti : 

- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera – vatrogasni tehničar ili vatrogasac, 
- Najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca, 
- Da osoba nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 
- Položen stručni ispit za samostalno vođenje vatrogasnih intervencija, 
- Položen vozački ispit „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom,  
- Poznavanje rada na računalu. 

 
Popis i opis poslova i zadaća:  

- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 
Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Rukovodi i neposredno sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, 
- Rukovodi i organizira rad u smjeni, 
- Izvodi te sudjeluje u vatrogasnim vježbama i vježbama civilne zaštite, 
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- Izvodi teorijsku i praktičnu nastavu,  
- Vodi brigu i prati stanje da se svakodnevno pregledava i pravovremeno prijavljuju 

nedostatci i kvarovi vatrogasne tehnike (vatrogasna vozila, uređaji, sprave i oprema) te o 
tome obavještava zamjenika zapovjednika te poduzima mjere za njihovo otklanjanje, 

- Koordinira aktivnosti smjene u Vatrogasnoj postrojbi s aktivnostima DVD-a s područja 
odgovornosti i djelovanja postrojbe, 

- Vodi evidenciju radnog vremena radnika u smjeni, koja se odnosi na obračun plača te 
izrađuje tablicu i istu predaje zamjeniku zapovjednika, 

- Brine o poslovima i zadaćama vatrogasca vozača pripravnika i vatrogasca pripravnika u 
njegovom obavljanju poslova i zadaća,  

- Obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti, 
- Obavlja i druge poslove prema nalogu zapovjednika i zamjenika zapovjednika.  

 
     Vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time 

da je raspoređen u smjene sukladno pravilima struke te može raditi po potrebi službe u 
smjenskom ili punom tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu). 

 
(4) Vatrogasac, voditelj vatrogasne grupe (broj izvršitelja: 7)  

 
Posebni uvjeti : 

- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera – vatrogasni tehničar ili vatrogasac, 
- Najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca,  
- Da osoba nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 
- Položen stručni ispit za samostalno vođenje vatrogasnih intervencija, 
- Položen vozački ispit „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom,  
- Poznavanje rada na računalu. 

 
Popis i opis poslova i zadaća:  

- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 
Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Neposredno sudjeluje u vatrogasnim intervencijama, 
- U odsutnosti voditelja vatrogasnog odjeljenja, rukovodi i neposredno sudjeluje u 

vatrogasnim intervencijama,  
- Koordinira rad u smjeni u odsutnosti voditelja vatrogasnog odjeljenja i njegov je 

zamjenik, 
- Izvodi te sudjeluje u vatrogasnim vježbama i vježbama civilne zaštite, 
- Izvodi teorijsku i praktičnu nastavu,  
- U odsutnosti voditelja vatrogasnog odjeljenja, vodi brigu i prati stanje da se svakodnevno 

pregledava i pravovremeno prijavljuju nedostatci i kvarovi vatrogasne tehnike 
(vatrogasna vozila, uređaji, sprave i oprema) te o tome obavještava zamjenika 
zapovjednika ili voditelja odjeljenja te poduzima mjere za njihovo otklanjanje, 

- Obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti, 
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- Brine o poslovima i zadaćama vatrogasca vozača pripravnika i vatrogasca pripravnika u 
njegovom obavljanju poslova i zadaća, 

- Obavlja i druge poslove prema nalogu zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelja 
vatrogasnog odjeljenja.  

   
   Vatrogasac voditelj vatrogasne grupe, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time da je 

raspoređen u smjene sukladno pravilima struke te može raditi po potrebi službe u smjenskom 
ili punom tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).   

 
 

(5) Vatrogasac vozač (broj izvršitelja: 12) 
 

Posebni uvjeti : 
- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera i završena srednja stručna sprema 

tehničkog smjera - prometni smjer vozač,  
- Da osoba nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti i za obavljanje 

djelatnosti u cestovnom saobraćaju, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove, 

- Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 
službene dužnosti,  

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca i poslovima 
profesionalnog vozača,   

- Provjera fizičke sposobnosti,  
- Poznavanje rada na računalu, 
- Položen vozački ispit „C“ kategorije za upravljanje motornim vozilom.    

  
Popis i opis poslova i zadaća: 

- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 
Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Neposredno sudjeluje u vatrogasnim intervencijama,  
- Izvodi te sudjeluje u vatrogasnim vježbama i vježbama civilne zaštite,  
- Upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima, 
- Obavlja svakodnevne preglede tehničke ispravnosti vatrogasnih vozila i opreme koja se 

nalazi u njima odnosno, uočava nedostatke i kvarove te ih pravovremeno prijavljuje 
voditelju odjeljenja ili voditelju vatrogasne grupe te poduzima mjere za njihovo 
otklanjanje, 

- Pomaže stručno svojim iskustvom, vatrogascu vozaču pripravniku u njegovom obavljanju 
poslova i zadaća, 

- Obavlja poslove iz svoje nadležnosti kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika, 
zamjenika zapovjednika, voditelja odjeljenja i voditelja vatrogasne grupe. 

    Vatrogasac vozač, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time da je raspoređen u 
smjene sukladno pravilima struke te može raditi po potrebi službe u smjenskom ili punom 
tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).   
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(6) Vatrogasac (broj izvršitelja: 3)  
 

Posebni uvjeti : 
- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera,  
- Da osoba nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti,  
- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca,  
- Provjera fizičke sposobnosti,  
- Poznavanje rada na računalu, 
- Položen vozački ispit „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom.  

 
Popis i opis poslova i zadaća: 

- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 
Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Neposredno sudjeluje u vatrogasnim intervencijama,  
- Izvodi te sudjeluje u vatrogasnim vježbama i vježbama civilne zaštite,  
- Obavlja svakodnevne preglede vatrogasnih uređaja, sprava i opreme te vodi brigu o 

ispravnosti iste, odnosno uočava nedostatke i kvarove i pravovremeno ih prijavljuje 
voditelju odjeljenja ili voditelju vatrogasne grupe te poduzima mjere za njihovo 
otklanjanje, 

- Pomaže stručno svojim iskustvom, vatrogascu pripravniku u njegovom obavljanju 
poslova i zadaća, 

- Obavlja poslove iz svoje nadležnosti kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika, 
zamjenika zapovjednika, voditelja vatrogasnog odjeljenja i voditelja vatrogasne grupe. 
 
Vatrogasac, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time da su raspoređeni u smjene 

sukladno pravilima struke te mogu raditi po potrebi službe u smjenskom ili punom tjednom 
radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).   

 
(7) Vatrogasac operativni dežurni (broj izvršitelja: 2) 

 
Posebni uvjeti : 

- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, 
- Zdravstvena sposobnost za noćni rad, što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 

ustanove, 
  -    Nekažnjivost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv  
       službene dužnosti,  
  -    Pet (5) godina radnog iskustva na poslovima u vatrogasnoj operativi, 
  -    Poznavanje rada na računalu. 
 
 Izvršitelji se mogu rasporediti na poslove vatrogasca operativnog dežurnog i unutar 
uposlenika Vatrogasne postrojbe, preraspodjelom poslova ili ako se prilikom liječničkog 
pregleda kod specijaliste medicine rada utvrdi da ne udovoljavaju tjelesnoj i duševnoj 
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sposobnosti za obavljanje operativnih poslova vatrogasne djelatnosti ili po nekoj drugoj 
potrebi službe prema odluci Upravnog vijeća ili odluci zapovjednika postrojbe.  
             Rasporedom izvršitelja na radno mjesto vatrogasca operativnog dežurnog, djelatnik 
zadržava vrijednost koeficijenta dotadašnjeg radnog mjesta na kojem je bio raspoređen i 
obavljao je poslove operativnog vatrogasca.  

  
Popis i opis poslova i zadaća: 

- Radi na telefonskoj centrali u Vatrogasnoj postrojbi u Vatrogasnom operativnom centru 
(VOC - centru veze-dežurnoj sobi),  

- Prima dojave od građana te drugih fizičkih i pravnih osoba, za požare i druge interventne 
događaje  koji su vezani na obavljanje vatrogasne djelatnosti na broj „193“ ili putem 
Županijskog vatrogasnog operativnog centra 112 ili 193 (u daljnjem tekstu: ŽVOC 112 ili 
193), policije „192“ i HMP-e „194“ te drugih žurnih službi,  

- Alarmira i upućuje posade, vatrogasna vozila, tehniku, opremu i druga sredstva na 
intervencije prema nalogu voditelja odjeljenja,    

- Rukuje informatičkim sustavom i iz njega prosljeđuje potrebne podatke,  
- Po zaprimanju poziva za intervencijom, unosi adresne podatke za digitalne kartice 

vodiča i pomoću informatičkog sustava, podatke prosljeđuje u vatrogasna vozila, 
- Po zaprimanju poziva za intervencijom, upisuje inicijalne podatke vezano na upravljanje 

vatrogasnim intervencijama (UVI), 
- Obavlja zadatke predviđene planom uzbunjivanja,  
- Prima i prenosi zapovjedi zapovjednika, zamjenika zapovjednika i prvo nadređenih,  
- Komunicira i održava vezu sa ŽVOC-om 112 ili 193 i drugim žurnim službama te pravnim 

osobama kao i upućenim snagama na intervenciju, 
- Ažurira sve podatke i evidencije za potrebe postrojbe vezano na vatrogasne zajednice, 

dobrovoljna vatrogasna društva te druge fizičke i pravne osobe, planove hidrantskih 
mreža i drugo,  

- Brine o sigurnosti i kontrolira ulazak u postrojbu te vodi knjigu evidencije, 
- Izrađuje i ažurira kartice vodiča-najpovoljnije itinerere za sve adrese na području 

odgovornosti i djelovanja Vatrogasne postrojbe za područje Grada Zaprešića, 
- Kontaktira Gradske i druge stručne službe i tijela u vezi regulacije prometa, prekopa i 

drugih građevinskih radova koji zaprečavaju redovite smjerove prometa, te temeljem 
toga izrađuje potrebne vodiče a o tome i izvješćuje voditelja odjeljenja 

- Izrađuje potrebna izvješća po zapovijedi zapovjednika, 
- Obavlja i izvršava i druge poslove po zapovijedi zapovjednika postrojbe te po nalogu 

prvo nadređenih. 
  

Vatrogasac operativni dežurni, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time da su 
raspoređeni u smjene sukladno pravilima struke te mogu raditi po potrebi službe u smjenskom 
ili punom tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).   

 
 

(8) Voditelj za računovodstvo i financije (broj izvršitelja: 1)  
 

Posebni uvjeti: 
      - VSS ekonomske struke, magistar ili stručni specijalist ekonomske struke ili  
         drugog odgovarajućeg smjera ekonomske struke,             
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       - Tri (3) godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i financija, 
       - Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te  
         protiv službene dužnosti,    
      – Poznavanje rada na računalu. 
 

Popis i opis poslova i zadaća: 
- Vrši unos ulaznih računa, 
- Kontira i knjiži bankovne izvode te obavlja druge pripremne poslove u svezi s 

knjiženjem prihoda i rashoda proračunskog korisnika, 
- Kontira i knjiži ulazne račune te ostalu ulaznu dokumentaciju, 
- Priprema naloge za plaćanje, 
- Prenosi analitičke evidencije u glavnu knjigu te je odgovoran za usklađenje istih, 
- Sudjeluje u pripremi i izradi proračuna te njegovih izmjena i dopuna, 
- Izrađuje kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, 
- Izrađuje polugodišnji i godišnji proračun, 
- Priprema knjigovodstvene i druge stručne materijale za izradu izvješća na način i u 

rokovima propisanim posebnim propisima i internim aktima, 
- Prati knjigovodstvene propise s područja proračunskog računovodstva, 
- Prati usklađenje analitičkih evidencija s financijskim knjigovodstvom, 
- Vodi glavnu knjigu (obavlja poslove knjiženja financijske dokumentacije-izvadaka 

FINE, ulaznih računa, izlaznih računa, blagajničkog poslovanja, objedinjava 
dokumentaciju, te vrši razvrstavanje i evidentiranje prihoda i primitaka, te rashoda i 
izdataka po pozicijama proračuna), 

- Odgovoran je te sudjeluje u pripremi i provedbi isplata koje se odnose na sva 
materijalna prava zaposlenika, 

- Prema evidencijama radnog vremena, radi obračun plaća i obračune koji se odnose na 
ostala materijalna prava zaposlenika i odgovoran je za točnost provedbe istih, 

- Radi prijave, odjave i promjene na HZMO i HZZO, 
- Vodi knjigu glavne blagajne, 
- Vodi obračun putnih naloga, 
- Vodi evidenciju dugotrajne imovine i sitnog inventara, 
- Radi na pripremi izvješća za Državnu reviziju, Ministarstvo financija, Grad Zaprešić i dr. 

tijela,  
- Obavlja administrativne, kadrovske i tajničke poslove, 
- Obavlja i izvršava i druge poslove po zapovijedi zapovjednika postrojbe. 

 
Voditelj za računovodstvo i financije, radi i raspoređuje se na rad u osam (8) 

satnom radnom vremenu u pravilu na pet radnih dana od 07,00 do 15,00 sati. Po 
potrebi službe o čemu odlučuje zapovjednik, može se raditi i prekovremeno izvan pet 
radnih dana. 

 
 

(9) Vatrogasac pripravnik (broj izvršitelja: prema potrebama) 
 

Posebni uvjeti : 
- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, 
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- Završena srednja stručna sprema trogodišnjeg ili četverogodišnjeg smjera, pod uvjetom 
da u roku od dvije godine od prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju za vatrogasca, 

- Da osoba nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti,  
- Poznavanje rada na računalu, 
- Provjera fizičke sposobnosti,  
- Položen vozački ispit „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom.  

 
Popis i opis poslova i zadaća: 

- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 
Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Neposredno sudjeluje u vatrogasnim intervencijama po zapovjedi nadređenih,  
- Izvodi te sudjeluje u vatrogasnim vježbama i vježbama civilne zaštite,  
- Obavlja svakodnevne preglede vatrogasnih uređaja, sprava i opreme te vodi brigu o 

ispravnosti iste, odnosno uočava nedostatke i kvarove i pravovremeno ih prijavljuje 
voditelju odjeljenja ili voditelju vatrogasne grupe te poduzima mjere za njihovo 
otklanjanje,  

- Obavlja poslove iz svoje nadležnosti kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika, 
zamjenika zapovjednika, voditelja vatrogasnog odjeljenja i voditelja vatrogasne grupe. 
 
Vatrogasac pripravnik, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time da su raspoređeni 

u smjene sukladno pravilima struke te mogu raditi po potrebi službe u smjenskom ili punom 
tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).   

 
 

(10) Vatrogasac vozač pripravnik (broj izvršitelja: prema potrebama) 
 

Posebni uvjeti : 
- Završena srednja stručna sprema tehničkog smjera - prometni smjer vozač,  
- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, odnosno srednja stručna sprema 

trogodišnjeg ili četverogodišnjeg smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od 
prijama u radni odnos završi prekvalifikaciju za vatrogasca, 

- Da osoba nije stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja), 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti i za obavljanje 

djelatnosti u cestovnom saobraćaju, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene 
ustanove, 

- Nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 
službene dužnosti,  

- Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozača, 
- Provjera fizičke sposobnosti,  
- Poznavanje rada na računalu,  
- Položen vozački ispit „C“ kategorije za upravljanje motornim vozilom.  
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Popis i opis poslova i zadaća: 
- Obavlja poslove predviđene Zakonom o vatrogastvu, drugim zakonima i propisima, 

Statutom Vatrogasne postrojbe, ovim pravilnikom te ostalim pravilnicima i internim 
općim aktima Vatrogasne postrojbe,    

- Neposredno sudjeluje u vatrogasnim intervencijama po zapovijedi nadređenih,  
- Izvodi te sudjeluje u vatrogasnim vježbama i vježbama civilne zaštite,  
- Upravlja i rukuje vatrogasnim vozilima, 
- Obavlja svakodnevne preglede tehničke ispravnosti vatrogasnih vozila i opreme koja se 

nalazi u njima odnosno, uočava nedostatke i kvarove te ih pravovremeno prijavljuje 
voditelju odjeljenja ili voditelju vatrogasne grupe te poduzima mjere za njihovo 
otklanjanje, 

- Pomaže vatrogascima vozačima oko poslova i zadaća oko rokova odlaska vatrogasnih 
vozila na servise podvozja i nadogradnje i tehničke preglede te o tome pravovremeno 
izvješćuje voditelja odjeljenja ili voditelja vatrogasne grupe te vatrogasce vozače, 

- Obavlja poslove iz svoje nadležnosti kao i ostale poslove prema nalogu zapovjednika, 
zamjenika zapovjednika, voditelja odjeljenja i voditelja vatrogasne grupe. 
 

    Vatrogasac vozač pripravnik, radi u turnusu u ciklusima 12-24-12-48, s time da je 
raspoređen u smjene sukladno pravilima struke te može raditi po potrebi službe u smjenskom 
ili punom tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).       
 

Članak 11. 
    Ako se na objavljeni natječaj za radno mjesto vatrogasca vozača, vozača pripravnika, 
vatrogasca i vatrogasca pripravnika ne prijave kandidati sa završenom SSS vatrogasnog smjera, 
bit će izabrani i primljeni u radni odnos kandidati sa srednjom stručnom spremom drugog 
smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijma u radni odnos trebaju završiti i steći 
srednju stručnu spremu prekvalifikacije za radno mjesto profesionalnog vatrogasca, što 
dokazuju svjedodžbom odgovarajuće školske ustanove.  
    Troškove prekvalifikacije snosi sam djelatnik. 
    Dok djelatnik ne stekne odgovarajuću srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, imati će 
status djelatnika pripravnika.   
    Ako djelatnik pripravnik u roku od dvije godine ne stekne srednju stručnu spremu 
vatrogasnog smjera, prestati će mu radni odnos u Vatrogasnoj postrojbi. 
    Na prijedlog zapovjednika, zbog potreba službe za vozačima motornog vozila C kategorije 
djelatnicima vatrogasne postrojbe pruža se mogućnost polaganja kategorije i sufinanciranja 
na način i u iznosu koji utvrđuje Upravno vijeće uz suglasnost osnivača. 
    Iznimno, zbog potrebe službe, poslodavac može uputiti djelatnika Vatrogasne postrojbe na 
školovanje/stručno usavršavanje/osposobljavanje na trošak poslodavca, na način i u iznosu 
koji utvrđuje Upravno vijeće uz suglasnost osnivača. 
    Ukoliko djelatnik Vatrogasne postrojbe, kojem je poslodavac snosio troškove 
školovanja/stručnog usavršavanja/osposobljavanja prekine radni odnos u vatrogasnoj 
postrojbi u roku od 2 godine od stjecanja diplome ili druge odgovarajuće isprave ili djelatnik 
školovanje/stručno usavršavanje/osposobljavanje na trošak poslodavca ne završi u 
ugovorenom roku, dužan je poslodavcu vratiti sve troškove školovanja/stručnog 
usavršavanja/osposobljavanja.   
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Članak 12. 
         Djelatnici JVP-e Grada Zaprešića, izuzev zapovjednika, zamjenika zapovjednika i voditelja 
za računovodstvo i financije rade u turnusu (12/24 – 12/48h) s tim da su raspoređeni u 4 
smjene sukladno pravilima struke. 
         Zapovjednik JVP-e Grada Zaprešića, zamjenik zapovjednika JVP-e Grada Zaprešića i 
Voditelj za računovodstvo i financije, raspoređuju se na rad u 8 - satnom radnom vremenu od 
ponedjeljka do petka od  0700 do 1500 sati. 
        Upravno vijeće na prijedlog Zapovjednika, zbog povećane operativne sposobnosti može 
donijeti odluku o raspoređivanju u turnus Zapovjednika JVP-e Grada Zaprešića i/ili zamjenika 
Zapovjednika JVP-e Grada Zaprešića.  
 
 

B) POMOĆNI POSLOVI I ZADAĆE 
 

(1) Punitelj pokretnih tlačnih posuda, održavanje i pregled zaštitnih maski  (broj 
izvršitelja: 2) 

 
Posebni uvjeti za pomoćne poslove i zadaće : 

- Završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, 
- Završen program osposobljavanja za rukovatelja kompresorom,  
- Završen program osposobljavanja za rukovatelja uređajima i posudama kod punjenja 

komprimiranim plinovima, 
- Najmanje 4 godine iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca, 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 
- Položen vozački ispit „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom,  
- Položen stručni ispit za samostalno vođenje vatrogasnih intervencija, 
- Poznavanje rada na računalu. 

 
Popis i opis pomoćnih poslova i zadaća: 

   -  Prati stanje kompresora, uređaja i posuda pod tlakom, uočava nedostatke i kvarove te 
      poduzima mjere za njihovo otklanjanje, 
   -  Rukuje kompresorom, 
   -  Vodi brigu o ispravnosti kompresora i rokovima atestiranja, 
   -  Rukuje kompozitnim i čeličnim bocama kod punjenja komprimiranim zrakom, 
   -  Redovito provjerava napunjenost boca kontrolnim manometrom, 
   -  Redovito pregledava i vrši kontrolu ispravnosti boca, 

− Vodi brigu i detaljno pregledava sve boce na vatrogasnim vozilima i u skladištu, radi isteka 
rokova atesta, 

   -  Vodi brigu i detaljno pregledava sve izolacijske aparate i zaštitne maske radi isteka rokova 
      atesta, 
   - Vodi brigu i kontrolu te pregledava sve vatrogasne aparate radi isteka rokova atesta, 
   -  Obavlja održavanje sredstava za rad i vrši redovita podmazivanja, 
   -  Provodi mjere zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu i mjere zaštite od požara 
       sukladno Zakonu o zaštiti od požara, u koordinaciji sa izvršiteljem poslova i zadataka iz  
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       područja zaštite na radu i zaštite od požara u Vatrogasnoj postrojbi, 
   -  Vodi brigu o urednosti radnog prostora i ispravnosti alata kojeg koristi u svom radu, 
   -  Predlaže nabavku alata i opreme potrebne za rad, 
   -  Ažurira sve podatke i uspostavlja te vodi sve potrebne evidencije, 
   -  Izrađuje potrebna izvješća po zapovijedi zapovjednika, 
   -  Obavlja i izvršava i druge poslove po zapovijedi zapovjednika Vatrogasne postrojbe te po 
       nalogu prvo nadređenih. 
 

 (2) Evidentičar informatičar (broj izvršitelja: 1) 
 

Posebni uvjeti za pomoćne poslove i zadaće : 
- Najmanje završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera, 
- Završen program osposobljavanja za informatičara, 
- Završen program osposobljavanja za očitavanje, servis i održavanje plino-detektora 

„Protege scott“,   
- Najmanje 4 godine iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca, 
- Tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što se dokazuje 

potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, 
- Nekažnjavanje za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv 

službene dužnosti, 
- Položen vozački ispit „B“ kategorije za upravljanje motornim vozilom,  
- Položen stručni ispit za samostalno vođenje vatrogasnih intervencija, 
- Dobro poznavanje računalne tehnike, računalnih mreža i sustava. 

 
Popis i opis pomoćnih poslova i zadaća: 

- Briga i skrb oko naručivanja računalne i druge tehničke opreme (tonera, računala i druge 
sofisticirane tehničke opreme, uz odobrenje zapovjednika), 

- Održavanje facebook stranice i elektronske pošte (objavljivanje: internih propisa, 
aktivnosti Postrojbe na intervencijama, fotografija sa intervencija, vijesti i drugih 
informacija), 

- Briga i skrb o fiksnim telefonima i linijama (podešavanje, manji popravci, briga o 
ispravnosti i funkcionalnosti), 

- Briga i skrb o mobilnim telefonima i tarifama (traženje najbolje i najprihvatljivije ponude, 
evidencija o ugovorima, evidencija o djelatnicima koji odlaze u mirovinu ili im prestaje 
radni odnos u Postrojbi), 

- Sudjelovanje u izradi kartica vodiča,  
- Briga i skrb o modularnom sustavu za upravljanje rasporedom službe, upravljanje 

vatrogasnim intervencijama (UVI) i snimanje poziva i razgovora, upravljanje imovinom i 
analitiku (provjera ispravnosti i nadogradnja), 

- Briga i skrb oko UPS baterija za podršku modularnog sustava u slučaju nestanka 
električne energije, 

- Briga i skrb o radio stanicama i prijenosnim sredstvima veze-MOTOROLE, 
- Praćenje potrošnje sustava energije (praćenje i izrada izvješća o potrošnji sustava 

električne energije i potrošnje plina i prijava u ISGE sustav), 
- Briga i skrb o antenskom sustavu i TV prijemnicima (podešavanje, produžetak ugovora i 

manji popravci po odobrenju zapovjednika), 
- Izrada godišnjih izvješća o intervencijama JVP-e grada Zaprešića,  
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- Voditelj speleološkog tima (vođenje svih poslova vezanih na osposobljavanje i opremanje 
speleološkog tima u Postrojbi), 

- Nadogradnja i servis navigacije u vatrogasna vozila (briga i skrb o predlaganju i 
opremanju vatrogasnih vozila sa sofisticiranom opremom navigacije-kartice vodiča i 
ugradnja iste te suradnja sa dobavljačem -  serviserom), 

- Nadogradnja (ažuriranje), servis i održavanje „Protege scott“ plinodetektora,  
- Obavlja i izvršava i druge poslove po zapovijedi zapovjednika postrojbe te po nalogu prvo 

nadređenih.  
 

Članak 13. 
        Pomoćne poslove Punitelja pokretnih tlačnih posuda, održavanja i pregleda zaštitnih 
maski te pomoćne poslove evidentičara informatičara mogu obavljati djelatnici koji 
zadovoljavaju posebne uvjete potrebne za obavljanje navedenih pomoćnih poslova, a koji su 
u vatrogasnoj postrojbi već raspoređeni sukladno ovom Pravilniku, na radnim mjestima; 
vatrogasac, vatrogasac vozač, vatrogasac voditelj vatrogasne grupe ili vatrogasac voditelj 
vatrogasnog odjeljenja. 
       Odluku o djelatnicima u Vatrogasnoj postrojbi, koji će obavljati pomoćne poslove 
navedene u stavku 1. ovog članka donosi Zapovjednik, uz suglasnost Upravnog vijeća. 
Zapovjednik može donijeti odluku i o drugim djelatnicima u Vatrogasnoj postrojbi, koji će 
obavljati pomoćne poslove, a nisu navedeni u stavku 1. ovog članka.  

Djelatnici koji obavljaju pomoćne poslove Punitelja pokretnih tlačnih posuda, održavanje 
i pregled zaštitnih maski te Evidentičara informatičar, rade u turnusu u ciklusima 12-24-12-
48, s time da  su raspoređeni u smjene sukladno pravilima struke te mogu raditi po potrebi 
službe u smjenskom ili punom tjednom radnom vremenu (40 sati u radnom tjednu).   

Vrednovanje ovih pomoćnih poslova i zadaća, biti će posebno regulirano Pravilnikom o 
plaći i analitičkom procjenom.     

 
Članak 14. 

    Radnici Vatrogasne postrojbe, dužni su obavljati poslove i zadaće te pomoćne poslove i 
zadaće sukladno prema vatrogasnim propisima, propisima zaštite od požara, ovom pravilniku 
te pravilima struke odnosno službe u vatrogastvu, te su za svoj rad odgovorni Zapovjedniku 
Vatrogasne postrojbe. 
 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 15. 
    Djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića ponuditi će se, ovisno o radnom 
mjestu koje su dosad obavljali te odredbama ovog Pravilnika, drugih akata Vatrogasne 
postrojbe te važećim zakonskim propisima, sklapanje dodatka postojećeg ugovora o radu, 
sklapanje novog ugovora o radu ili sklapanje novog ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima 
(otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora), u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 
Pravilnika. 
    O ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima djelatnik se mora izjasniti 
u roku od osam dana od dana dostave ponude. 
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   U slučaju da se djelatnik izjasni da odbija ponudu za sklapanje ugovora o radu pod 
izmijenjenim uvjetima ili se u roku od 8 dana ne izjasni o dostavljenoj ponudi, djelatniku će se 
otkazati postojeći ugovor o radu.  
 

Članak 16. 
 

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića. 
 

Članak 17. 
 

     Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti: Pravilnik o ustrojstvu Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića s primjenom do 31.12.2001. godine, donijet od strane 
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića na sjednici od 06. ožujka 2001. 
godine; Odluka o produljenju primjene Pravilnika o ustrojstvu Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Zaprešića, donijeta od strane Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Zaprešića na sjednici od 28.12.2001.  godine; Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju od 9. 
listopada 2003. godine, donijet od strane Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Zaprešića na sjednici od 06.11.2003. godine; Pravilnik o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, donijet od strane Upravnog vijeća Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Zaprešića na sjednici od 06. studenog 2003. godine te Dopuna Pravilnika o 
unutarnjem ustroju od 9. listopada 2003. godine; Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju od 
08. studenoga 2007. godine; Dopuna Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića od 18. siječnja 2010. godine, donijeta od strane 
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića na 39. sjednici od 15.1.2010. 
godine i Dopuna analitičke procjene koja je sastavni dio Pravilnika o plaći Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Zaprešića i analitičke procjene od 9. prosinca 2010. godine, donijeta od strane 
Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića na 42. sjednici od 9.12.2010. 
godine; Dopuna Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Zaprešića od 09. prosinca 2010. godine, donijeta od strane Upravnog vijeća na 42. sjednici od 
9.12.2010. godine; Dopuna Pravilnika o ustrojstvu i unutarnjem redu Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Zaprešića, donijeta od strane Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 
Grada Zaprešića na 42. sjednici od 09.12.2010. godine i Izmjena Pravilnika o ustrojstvu i 
unutarnjem redu Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića od 24.11.2015. godine, donijeta 
od strane Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića na 71. sjednici od 
28.10.2015. godine.  
 

Članak 18. 
 

Vatrogasna postrojba ima stručni kolegij zapovjednika. 
Članovi stručnog kolegija Vatrogasne postrojbe su: zapovjednik, zamjenik zapovjednika 

i  voditelji vatrogasnog odjeljenja,  a u njihovoj odsutnosti njihovi zamjenici. 
Zapovjednik Vatrogasne postrojbe na sjednicu stručnog kolegija po potrebi, može 

pozvati i sve ostale djelatnike Javne vatrogasne postrojbe.  
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Sjednicu stručnog kolegija zapovjednika po potrebi saziva i vodi zapovjednik 
Vatrogasne postrojbe, ali najmanje jedanput u tri mjeseca. 
 
 
KLASA: 012-03/17-02/01 
URBROJ:233-33-115-18-01 
Zaprešić, 31. siječanj 2018.  
 

 
                                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
  
                                                                                                         Berislav Kenji, ing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe dana 31. siječnja 2018. 
godine, te stupa na snagu 8. veljače 2018. godine. Ovaj Pravilnik sadrži sedamnaest (17) 
stranica i zabranjuje se svako njegovo umnožavanje i kopiranje, bez odobrenja i suglasnosti 
zapovjednika Vatrogasne postrojbe. 
 
        ZAPOVJEDNIK 
        
             Damir Čičko,mag.pol. 
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Prilog 1. 
Na temelju članka 10. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u 
Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zaprešića pod KLASA: 012-03/17-02/01, URBROJ:233-33-
115-18-01 od 31.1.2018. godine, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića 
na svojoj 87. sjednici održanoj 31. siječnja 2018.  godine, donijelo je : 
 

SISTEMATIZACIJU RADNIH MJESTA S BROJEM IZVRŠITELJA U JAVNOJ VATROGASNOJ 
POSTROJBI GRADA ZAPREŠIĆA 

 

Naziv radnog mjesta Broj izvršitelja 

  1. Zapovjednik vatrogasne postrojbe 1*  
  2. Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe 1* 

  3. Vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja 5* 

  4. Vatrogasac voditelj vatrogasne grupe  7* 

  5. Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila                 12* 
  6. Vatrogasac 3* 

  7. Vatrogasac operativni dežurni                  2 

  8. Voditelj za računovodstvo i financije                  1 

  9. Vatrogasac pripravnik prema potrebi 
  10. Vatrogasac vozač pripravnik prema potrebi 

Ukupno 32* 

POMOĆNI POSLOVI  
koje mogu obavljati djelatnici koji ispunjavaju posebne uvjete, a 

zaposleni su na radnim mjestima 3-6. 

 

Punitelj pokretnih tlačnih posuda, održavanje  
i pregled zaštitnih  maski 

2 

Evidentičar informatičar 1 

 29* operativnih vatrogasaca potrebno je prema usklađenoj Procjeni ugroženosti zaštite od 
požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara za Grad Zaprešić i nazivima radnih 
mjesta (zapovjednik, zamjenik zapovjednika, vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja, 
vatrogasac voditelj vatrogasne grupe, vatrogasac vozač vatrogasnog vozila i vatrogasac).   
 
Ova sistematizacija radnih mjesta objavljena je 31. siječnja 2018. godine na oglasnoj ploči 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića i stupa na snagu 8. veljače 2018. godine. 
 

KLASA:012-03/17-02/01 
URBROJ:233-33-115-18-02 
Zaprešić, 31. siječanj 2018. 
                                                                                           PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
 
                                                                                                          Berislav Kenji, ing.  
 

 

 

 


