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PROGRAM RADA I RAZVOJA JVP-e GRADA ZAPREŠIĆA
ZA 2019. GODINU
R.
br.

Zadaća/Aktivnost

Nositelj provedbe
zadaće/aktivnosti

1.
2.
1. VATROGASNA DJELATNOST

3.

1.1.

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

Obavljanje vatrogasne djelatnosti
sukladno zakonskim i propisima
utemeljenim na zakonima te prema
općim internim propisima-aktima
JVP-e

Veza zadaće/aktivnosti sa
drugim institucijama,
dokumentima i planovima
4.
Grad Zaprešić, Stožer civilne
zaštite grada Zaprešića,
Sudionici zaštite i spašavanja,
Vatrogasne organizacije i
druge operativne snage civilne
zaštite, Zakon o vatrogastvu,
Zakon o zaštiti od požara,
Zakon o sustavu civilne zaštite i
drugi zakonski i propisi
utemeljeni na zakonima,
Pravila vatrogasne struke i
službe, Obvezatne upute o
načinu rada u vatrogasnoj
postrojbi Policijske uprave od
7.9.1994. godine, Procjena
ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan
zaštite od požara i tehnoloških
eksplozija grada Zaprešića,
Procjena ugroženosti
stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i Planova
zaštite i spašavanja grada
Zaprešića

Suradnik u izvršenju
zadaće

Rok izvršenja
zadaće

Napomena

5.

6.

7.

-Čelne osobe sudionika i
operativnih snaga civilne
zaštite
-Svi vatrogasci u JVP-i

I.-IV. tromjesečja
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1.

1.2.

1.3.

2.

Analiza vatrogasnih intervencija i
poduzimanje mjera za otklanjanje
uočenih nedostataka

Izrada izvješća o radu JVP-e grada
Zaprešića za 2018. godinu i
podnošenje izvješća o radu prema
Upravnom vijeću JVP-e

3.

-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

1.4.

1.5.

Izrada izvješća o vatrogasnim
intervencijama

-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

Pružati druge usluge izvan redovite
djelatnosti JVP-e u skladu s
mogućnostima JVP-e, po zahtjevima
pravnih i fizičkih osoba

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

4.
Sudionici zaštite i spašavanja,
Vatrogasne organizacije i
druge operativne snage civilne
zaštite, Pravila vatrogasne
struke i službe odnosno,
Ustrojstvo o načinu rada JVP-e
grada Zaprešića, Pravilnik o
unutarnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u
JVP-i grada Zaprešića

Statut JVP-e grada Zaprešića

Sudionici civilne zaštite,
Vatrogasne organizacije i
druge operativne snage civilne
zaštite, Pravila vatrogasne
struke i službe odnosno,
Ustrojstvo o načinu rada JVP-e
grada Zaprešića, Pravilnik o
unutarnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u
JVP-i grada Zaprešića
Sudionici civilne zaštite, Zakon
o vatrogastvu, Pravila
vatrogasne struke i službe
odnosno, Ustrojstvo o načinu
rada JVP-e grada Zaprešića

5.

6.

7.

I.-IV. tromjesečja
-Čelne osobe sudionika i
operativnih snaga civilne
zaštite
-Svi vatrogasci u JVP-i

-Upravno vijeće JVP-e

-Svi vatrogasci JVP-e

-Svi vatrogasci JVP-e.
-Pravne i fizičke osobe

I.-II. tromjesečja

I.-IV. tromjesečja

Kontinuirano po
potrebi i procjeni
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1.
2.
2. KADROVI

2.1.

3.

Prema Procjeni ugroženosti od požara
i Planu zaštite od požara Grada
- Gradonačelnik
Zaprešića a sukladno Zakonu o
- Upravno vijeće JVP
vatrogastvu, u JVP-i još postoje
- Zapovjednik
potrebe za 3 vatrogasca.

4.

5.

6.

7.

Grad Zaprešić, Statut JVP-e Grada
Zaprešića, Pravilnik o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JVP-i grada
-Zamjenika zapovjednika JVP-a I.- IV. tromjesečja
Zaprešića, Procjena ugroženosti
od požara i tehnološke eksplozije
i Plan zaštite od požara Grada
Zaprešića

3. MATERIJALNI UVJETI I SREDSTVA

3.1.

3.2.

Opremanje vatrogasnim uređajima,
spravama i opremom, službenom,
-Upravno vijeće
radnom i zaštitnom odjećom i obućom -Zapovjednik
te osobnom i zaštitnom opremom i -Zamjenik zapovjednika
nabavka termo kamere.

Grad Zaprešić-proračun,
Plan proračuna JVP-e grada
Zaprešića za period 2019. god.
Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plan
zaštite od požara Grada Zaprešića -Upravni odjel za financije
- Plan rashoda JVP-e
i gospodarski razvitak
grada Zaprešića za
-Voditelji odjeljenja
2019., Plan nabave JVP-e za
2019., Zakon o javnoj nabavi,
Pravilnik o provedbi postupaka
jednostavne nabave JVP-e grada
Zaprešića

Polica osiguranje za djelatnike od
posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
i
kasko-police
osiguranja
za
-Upravno vijeće
vatrogasna
vozila
(navalno,
-Zapovjednik
autocisterna, kemijsko, UNIMOG-5000
-Zamjenik zapovjednika
i zapovjedno vozilo „Mazda“) te
redovne police auta osiguranja za
vatrogasna vozila

Grad Zaprešić-proračun,
Plan proračuna JVP-e grada
Zaprešića za period 2019.-2021.Plan rashoda JVP-e grada
Zaprešića za 2019.-2021.

-Upravni odjel za financije i
gospodarski razvitak
-Voditelji odjeljenja i svi
djelatnici u JVP-i

I.-IV. tromjesečja

I.-IV. tromjesečja
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1.
2.
3.
4. PLANIRANJE I NORMATIVNA DJELATNOST
4.1.

4.

Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za RH u 2019. godini

-Upravno vijeće
-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

Program Vlade RH

Izrada, te izmjena i dopuna internih
propisa u JVP-i i za Upravno vijeće

-Upravno vijeće
-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

Upravno vijeće JVP-e, Statut
JVP-e grada Zaprešića

-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

Pravilnik o programu i načinu
provedbe teorijske nastave i
praktičnih vježbi u vatrogasnim
postrojbama
(NN 89/01),
Vježbovna pravila, Izvedbeni i
opći program s praktičnim
vježbama JVP-e

4.2.

5.
-Sektor za vatrogastvo
DUZS-a
-VZ-e Zagrebačke županije
-VZ grada Zaprešića
-Voditelji odjeljenja i svi
vatrogasci JVP-e
-Grad Zaprešić-pravna
služba
-Usluge odvjetnika i pravnog
savjetovanja
-Sindikalni povjerenik podružnice
JVP Zaprešić
-Voditelji odjeljenja
-Svi djelatnici u JVP

6.

7.

I.-III. tromjesečja

I.-IV. tromjesečja

5. OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE
5.1.

5.2.

Provedba godišnjeg Plana nastave i
izvedbenih programa s opširnim
opisom nastavne jedinice, plana,
sadržaja i načina nastave, te
organiziranje i izvođenje teorijske
nastave i praktičnih vježbi i mogućih
opasnosti i nužnih mjera zaštite na
radu
Edukacija
djelatnika
(
osposobljavanje,
usavršavanje,
specijalistički tečajevi, radionice,
seminari, polaganje stručnih ispita,
osposobljavanje iz zaštite na radu,
prezentacije vatrogasne tehnike i
dr.)

-Zamjenik zapovjednika

Godišnji program
osposobljavanja i usavršavanja
za djelatnike JVP-e

-Učilište vatrogastva,
zaštite i spašavanja
DUZS-a
-Svi vatrogasci JVP-e

-Svi djelatnici JVP-e

I.-IV. tromjesečja

Kontinuirano

5.3.
Sudjelovanje
u
nacionalnoj
edukaciji djece školske dobi (od 2-4
raz. Osnovne škole) i predškolske
dobi-Dječji vrtići te posjet djece u
JVP-u

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

UVZS, PUZS Zagreb, Plan i program
PUZS-a Zagreb o provođenju
edukacije,
Redovni
nastavni
planovi i programi Škola i
Ustanova predškolske dobi

-Osnovne škole i ustanove
predškolske dobi
-Svi vatrogasci JVP-a

I.-IV. tromjesečja

Voditi dnevnik o
provedenoj
teorijskoj nastavi i
praktičnim
vježbama

Polaganje stručnog
ispita za obradu
arhivskog
i
registraturnog
gradiva (Željko Barun
i Sanja Šorgić)
Posjet djece realizira
se prema nastavnim
planovima
i
programima
za
učenike II. razreda
osnovnih škola i
djecu
predškolske
dobi
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1.
2.
6. VJEŽBE
6.1.

Sudjelovanje i prisustvovanje
vježbama
civilne
zaštite
vatrogasnim vježbama

3.

4.

na -Zapovjednik
te -Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

5.

Grad Zaprešić, Sudionici civilne
zaštite, Vatrogasne organizacije i -Organizatori vježbi
druge operativne snage civilne -Sudionici u vježbama
zaštite, Planovi i programi te -Svi vatrogasci JVP-e
elaborati o održavanju vježbi

6.

7.

I.-IV. tromjesečja

7. SURADNJA
Suradnja sa Gradom Zaprešićem, -Zapovjednik
DUZS-om, UVZS i PUZS-om Zagreb
-Zamjenik zapovjednika

Grad Zaprešić, DUZS-Sektor za -Djelatnici Službi grada Zaprešića
vatrogastvo i Učilište vatrogastva, -Djelatnici Sektora za vatrogastvo i
zaštite i spašavanja, PUZS Zagreb, Učilišta vatrogastva, zaštite i
I.-IV. tromjesečja
Zakon o vatrogastvu, Zakon o sustavu spašavanja
civilne zaštite i drugi zakonski propisi -Djelatnici PUZS-a Zagreb
utemeljeni na osnovi zakona
-Voditelji odjeljenja JVP-e

7.2.

Suradnja sa JLS-ima, žurnim službama,
vatrogasnim organizacijama, školskim -Zapovjednik
ustanovama i ustanovama predškolske -Zamjenik zapovjednika
dobi i drugim pravnim i fizičkim osobama

-Čelnici JLS-a i njihove
Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti
stručne službe, -Čelnici vatrogasnih
od požara, Zakon o sustavu civilne
organizacija, -Čelne osobe u drugim I.-IV. tromjesečja
zaštite i drugi zakonski propisi
pravnim i fizičkim osobama,
utemeljeni na osnovi zakona
-Svi vatrogasci JVP-e

7.3.

Međunarodna i pogranična suradnja u
Republici Sloveniji (razmjena iskustva o
-Zapovjednik
vatrogasnim
intervencijama,
ustroju,
prisustvovanje vježbama i dr.)

7.4.

Suradnja s Upravnim vijećem JVP-e grada
Zaprešića (prijedlozi za sazivanje sjednica;
održavanje sjednica; predlaganje općih i
drugih akata; upoznavanje članova -Zapovjednik
Upravnog
vijeća
s
izvješćima
o -Predsjednik i
financijskom poslovanju i izvješćem o radu Upravnog vijeća
te
problematikom
poslovanja
i
organiziranošću,
osposobljenošću
i
intervencijskom spremnošću i stručnim
radom u JVP-i i dr.)

7.1.

7.5.

Profesionalna
vatrogasna
-Čelne osobe u Brežicama
postrojba u Brežicama, Uprava
-Zamjenik zapovjednika
I.-IV. tromjesečja
Republike Slovenije za zaščito in
-Voditelji odjeljenja JVP-e
reševanje Izpostava Brežice
Upravno
vijeće,
Zakon
o
ustanovama, Statut JVP-e grada
Zaprešića, Poslovnik o radu -Zamjenik zapovjednika
Upravnog vijeća JVP-e grada -Voditelji odjeljenja
članovi
Zaprešića, Pravilnik o unutarnjoj -Sindikalni
povjerenik I.-IV. tromjesečja
organizaciji
i
sistematizaciji podružnice JVP-e Zaprešić
radnih mjesta u JVP-i grada -Svi djelatnici JVP-e
Zaprešića

Suradnja i odnosi s javnošću (medijima
-Zapovjednik
i građanima)
-Zamjenik zapovjednika

Zakon o ustanovama, Statut JVP-e
-Zamjenik zapovjednika
Grada
Zaprešića,
Odluka
o
-Voditelji odjeljenja
određivanju
službenika
za
-Svi djelatnici JVP-e
informiranje u JVP-i

I.-IV. tromjesečja
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1.
2.
3.
8. ZAŠTITA NA RADU i ZAŠTITA OD POŽARA

8.1.

Obavljanje poslova zaštite na radu i
zaštite od požara za potrebe JVP-e
sukladno Programu mjera zaštite na
radu i zaštite od požara u JVP-i
grada Zaprešića za 2019. godinu

4.

5.

6.

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

-Plan i program mjera zaštite na
radu i zaštite od požara u JVP-i
Grada Zaprešića za 2019. godinu
KLASA:
115-06/18-01/01,
URBROJ:233-33-115-18-01 od
31. 10. 2018. godine
-Energozavod-zaštita d.o.o.“
-Inspekcija rada Ministarstvo rada
i mirovinskoga sustava.
-Zakon o zaštiti na radu i propisi
doneseni na temelju istog Zakona .
-Kolektivni ugovor za državne
službenike i namještenike
-Ugovori o radu djelatnika

-„Energozavod-zaštita d.o.o.“
-Povjerenik radnika za
zaštitu na radu u JVP-i (Marko
Beganović)
-Svi zaposlenici JVP-e

I.-IV. tromjesečja

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

DUZS - PUZS Zagreb, Zakon o
vatrogastvu, Pisana obavijestdopis o terminu za provođenje
nadzora

-Samostalna služba za
inspekcijske poslove DUZS-a inspektor za vatrogastvo

I.-IV. tromjesečje

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

Ured Gradonačelnika, Sektor za
vatrogastvo DUZS-a, PUZS Zagreb,
VZ-e Zagrebačke županije, VZ –e
grada
Zaprešića,
Zakon
o
vatrogastvu, Zakon o zaštiti od
požara, Zakon o sustavu civilne
zaštite i drugi zakonski propisi
utemeljeni na osnovi zakona

7.

Svi poslovi ZNR-a i
ZOP-a provodit će se
sukladno Planu i
programu
mjera
zaštite na radu i
zaštite od požara u
JVP-i
grada
Zaprešića za 2019.
godinu

9. NADZOR
9.1.

Provođenje inspekcijskog nadzora u
JVP-i grada Zaprešića u vezi
provedbe Zakona o vatrogastvu od
strane inspektora za vatrogastvo

10. OSTALO
10.1.

Izrada izvješća i ostali redovni i
izvanredni poslovi od Gradonačelnika
grada Zaprešića i Sektora za vatrogastvo
DUZS-a,
PUZS-a
Zagreb,
VZ-e
Zagrebačke županije i VZ-e Grada
Zaprešića

10.2.
Organizacija i održavanje stručnih
kolegija zapovjednika, skupa radnika te
održavanje tematskih sastanaka

Zakon o radu, Pravilnik o radu JVPe grada Zaprešića, Pravilnik o
-Zapovjednik

unutarnjoj
organizaciji
i
sistematizaciji radnih mjesta u
JVP-i grada Zaprešića

Gradonačelnik,
Sektor
za
vatrogastvo
DUZS-a,
PUZS
Zagreb, VZZŽ, VZ-e GZ, Zakon o
vatrogastvu, , Zakon o sustavu
civilne zaštite i drugi zakonski
propisi utemeljeni na osnovi
zakona i drugi opći akti u JVP-i,
Voditelji odjeljenja i
svi zaposlenici JVP-e
-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja
-Zamjenici voditelja odjeljenja –
voditelji vatrogasne grupe
-Sindikalni
povjerenik
podružnice JVP-e Zaprešić
-Svi zaposlenici JVP-e

I.-IV. tromjesečja

I.-IV. tromjesečja

Na
stručnim
kolegijima mogu biti
prisutni i svi ostali
zaposlenici JVP-e po
pozivu zapovjednika
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1.

2.

10.3.

Sudjelovanje
na
tematskim
sastancima koji će biti u organizaciji
Sektora za vatrogastvo DUZS-a

10.4.

Sudjelovanje na sastancima u Gradu
Zaprešiću i drugim pravnim osobama
te organizacija sastanaka

3.
-Zapovjednik

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

10.5.
Izrada analiza i statističko praćenje
vatrogasnih intervencija i stavljanje
na internetske mreže JVP-e

10.6.

10.7.

10.8.

Administrativno-računovodstveni
i
financijski poslovi vezani na JVP-u i
Upravno vijeće

Provođenje strukovne prakse
vatrogasaca u JVP-i, koji pohađaju
školovanje-prekvalifikaciju
za
zvanje vatrogasac i vatrogasni
tehničar u Vatrogasnoj školi
UVZS-a i HVZ-u ili u drugim
ustanovama
za
školovanje
vatrogasaca
Praćenje zakonskih i propisa
utemeljenim na zakonima te
općih akata JVP-e

-Zamjenik zapovjednika
-Voditelji odjeljenja

-Sanja Šorgić-voditelj za
računovodstvo i financije

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

-Zapovjednik
-Zamjenik zapovjednika

4.

5.

Sektor za vatrogastvo DUZS-a.
Prema pozivima za sastanak i
dnevnom redu
Grad Zaprešić, Sudionici civilne
zaštite,
Vatrogasne
organizacije i druge operativne
snage civilne zaštite. Po
pozivima za sastanak i
dnevnom redu

-Sektor za vatrogastvo
DUZS-a
-Zamjenik zapovjednika JVP-e
-Čelnici grada Zaprešića
-Čelne osobe vatrogasnih
organizacija te
-Čelne osobe sudionika i
drugih operativnih snaga
civilne zaštite.
Statut JVP-e grada Zaprešića,
Pravilnik
o
unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u JVP-i grada
Zaprešića

-VZ-e grada Zaprešića
-VZ-e općina
-DVD-i
-Žurne službe i druge pravne
osobe

Grad Zaprešić, Upravno vijeće

-Stručne službe u Gradu
Zaprešiću
-Svi zaposlenici JVP-e

6.
Prema
potrebi

7.
pozivima

i

I.-IV. tromjesečja

-Čelnici JLS-a i njihove
stručne službe
-Čelnici vatrogasnih
organizacija
-Čelne osobe u drugim
pravnim i fizičkim
osobama
-Svi zaposlenici JVP-e

I.-IV. tromjesečja

I.-IV. tromjesečja

-Učilište vatrogastva, zaštite i
spašavanja-Vatrogasna škola
-HVZ-e.
-Ugovor
o
obavljanju
strukovne prakse
između školske ustanove i JVPe

-Voditelji odjeljenja i
-Svi zaposlenici JVP-e

Kontinuirano

Zakoni i propisi utemeljeni na
zakonima te opći akti odnosno
interni propisi JVP-e

-Voditelji odjeljenja i
-Svi zaposlenici JVP-e

Kontinuirano

Polaznici strukovne
prakse upućuju se
na strukovnu praksu
u JVP-u, od strane
Vatrogasne
škole
UVZS-a, HVZ-a ili
druge visoko školske
ustanove
u
dogovoru s JVP-om
grada Zaprešića

Ovaj Program rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića izrađen je na temelju članka 43. točke 16. Statuta JVP-e grada Zaprešića i sadrži devet (9) stranica.
Program rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića za 2019. godinu, donijelo je Upravno vijeće JVP-e grada Zaprešića na temelju članka 31. stavka 2. točke 2. Statuta JVP-e grada
Zaprešića, na svojoj 94. sjednici održanoj 19. prosinca 2018. godine.
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Ovaj Program rada i razvoja JVP-e grada Zaprešića za 2019. godinu, donijet je na temelju prethodne suglasnosti koju je dao Gradonačelnik Grada Zaprešića, donesenim
Zaključkom KLASA:011-01/18-02/06, URBROJ:238/33-02/1-18-2 od 12. 12. 2018. godine.
Zapovjednik, zamjenik zapovjednika i voditelji odjeljenja, će usklađivati rad djelatnika u JVP-i na njihovom ostvarivanju zadaća i aktivnostima te pratiti ostvarivanje ovog
Programa.
Zamjenik zapovjednika i voditelji odjeljenja će pratiti ostvarivanje zadaća i aktivnosti na mjesečnim podlogama te surađivati u pripremi i izradi izvješća o radu JVP-e grada
Zaprešića u cjelini.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Berislav Kenji,ing.

Dostaviti:
1. Gradonačelnik, Zeljko Turk,
2. Članovima Upravnog vijeća-Berislav Kenji, Stjepan Ptiček, Dražen Ban,
3. Zapovjednik JVP-e, Damir Čičko,
4. Zamjenik zapovjednika JVP-e, Željko Barun,
5. Oglasna ploča u JVP-i,
6. Pismohrana, ovdje.
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