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Na 25. sjednici Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine održane dana 

14.03.2019. godine, temeljem čl.29 Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, UV 

donosi slijedeću, 

 

 

Odluku 

 Usvaja se izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine  za 2018. godinu u 

priloženom obliku. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                        Predsjednik  U.V.                                                                                                               

    Vjekoslav Kranjčec 
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Na temelju članka 29. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krapine, KLASA: 003-

05/14-05/01, URBROJ: 2140-16-14-33, od 03.03.2014. godine i članka 10. Pravilnika o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada 

Krapine (broj 2140-16-14-160/13 od23. listopada 2014. godine), Upravno vijeće na svojoj 25. 

sjednici 19.03.2019. godine donosi  

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU JVP GRADA KRAPINE  

ZA 2018 GODINU 

 

Općenito 

JVP GradaKrapine osnovana je temeljem Rješenja o registraciji postrojbe od Trgovačkog 

suda u Zagrebu od 11. travnja 2013. godine, za područje koje je definirano Sporazumom o 

osnivanju i procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za grad Krapinu i 

općine Đurmanec, Hum na Sutli, Jesenje ,Lobor, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, 

Radoboj (u daljnjem tekstu Procjena ugroženosti), a prva sjednica Upravnog vijeća u novom 

sastavu održana je 30. rujna 2013g. 

Do kraja 2014. godine donešen je Statut, te na temelju njega 

- Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta u JVP grada 

Krapine, 

- Pravilnik o plaći u JVP Grada Krapine, 

- Pravilnik o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila. 

 

Djelatnici JVP Grada Krapine u 2018. godini 

 

Na početku  2018. godine postrojba broji 19 zaposlenihz vatrogasaca, S danom 19. ožujka 

2018. g temeljem raspisanog natječaja, zapošljavaju se 3 djelatnika koji su do 31.12. 2017. g. 

imali ugovor na određeno vrijeme. Zapošljavaju se na neodređeno vrijeme čime je 

omogućeno popunjavanje svih smjena s po 3 vatrogasca uz korištenje godišnjih odmora i 

djelomično viška ostvarenih sati u redovnom radu. 

U skladu s Procjenom ugroženosti, prema kojoj je JVP razvrstana u "Vrstu 2", broj stalno 

zaposlenih vatrogasaca bi trebao biti 25 i to bez vatrogasaca koji su angažirani za provođenje 

dežurstva na autocesti Zagreb-Macelj, dionici od Krapine do Maclja. Na kraju 2018. godine 

postrojba broji 23 djelatnika od kojih je 22 operativnih vatrogasaca i 1 na radnom mjestu 

administrativni referent. 



 

Zaposlenici su raspoređeni na 8 sistematiziranih radnih mjesta sukladno Pravilniku o 

unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JVP Grada Krapine od 23. listopada 

2014. godine. 

 

 

 

Prema sistematizaciji radna mjesta u JVP su slijedeća: 

1. zapovjednik vatrogasne postrojbe, 

2. zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe, 

3. vatrogasac voditelj vatrogasnog odjeljenja, 

4. vatrogasac voditelj vatrogasne grupe, 

5. vatrogasac vozač, 

6. vatrogasac, 

7. administrativni referent-računovođa, 

8. djelatnik za preventivu.  

 

Nepopunjena radna mjesta su: djelatnik za preventivu – 1, voditelj vatrogasnog odjeljenja – 

(zamjenik zapovjednika ujedno je i voditelj vatrogasnog odjeljenja). Kako je 5 djelatnika 

ugovorno vezano za dežurstvo na autocesti Zagreb-Macelj, kao dio vatrogasnog tima firme 

Egis road operation, trenutno stanje od 17 operativnih vatrogasaca je dovoljno za sastav 

smjene od 3 (tri) vatrogasca. U slučaju korištenja godišnjeg odmora, bolovanja ili dislokacije, 

ovaj uvjet ne može biti zadovoljen. 

Prosjek starosti djelatnika je 44, 5 godina! 

 

Bolovanja i prekovremeni sati 

Tokom 2018.  godine na bolovanju je bilo 6  djelatnika koji su u tom vremenu izostali ukupno  

1350  sati što je nešto manje nego u 2017. godini. Tokom godine samo su  dva mjeseca bila 

bez korištenja bolovanja, a mjesec koji je bio najviše opterećen s bolovanjima bio je srpanj 

kad su na bolovanju bila četvorica djelatnika.  
 

 

 Obzirom da je kolektivnim ugovorom  određeno da svaki vatrogasac ima pravo na 30 dana 

godišnjeg odmora, uz navedene sate bolovanja i uz obavljanje aktivnosti dislokacije na moru 

sa jednim ili dva djelatnika u toku 3 ljetna mjeseca, te da se vatrogasna služba obavlja i 

praznicima, subotom i nedjeljom, dolazi do velikog broja ostvarenih prekovremenih sati 

ostvarenih u redovnom rasporedu službe. 

  

Smještajni prostor 

Prostor u kojem djeluje JVP nalazi se  na adresi: Ulica dr. Franje Tuđmana 10, u sklopu 

Policijske postaje Krapina gdje koristimo 3 prostorije i jedno manje skladište. 

Za  smještaj vozila i opreme koristimo prostor garaža u Mihaljekovom Jarku. U tom prostoru 

smješten je i dio opreme od DVD-a Krapina te dio opreme Gradskog društva crvenog križa 

Krapina, te dio opreme za osiguravanje pitke vode koje je nabavila Krapisnko-zagorska 

županija. 

Od 2013. godine koristimo (dogovorno) prostore kontejnerske prigradnje sa zapadne strane 

objekta, koji su vlasništvo bivšeg unajmljivača tog garažnog prostora te su tamo ostali do 

preseljenja na drugu lokaciju. U cjelokupni prostor svake se godine ulažu napori i sredstva za 

očuvanjem i poboljšanjem uvjeta za držanje vozila i omogućavanje manjh servisnih aktivnosti 

za potrebe JVP. U razdoblju kad to temperature dozvoljavaju, vozilo s vodom (uglavnom 

navalno vozilo) uvijek je parkirano u krugu PP Krapina dok je u razdoblju nižih temperatura 



vozilo smješteno u garaži na prostoru poligona. Ovo je još uvijek velika zapreka u 

operativnosti postrojbe radi vremena koje se gubi, a u zimskom razdoblju potrebno je dodatno 

grijati prostorije s vozilima jer prostor nije adekvatan. Garažni prostor se u razdoblju niskih 

temperatura dogrijava prijenosnim grijalicama, što u konačnici povećava troškove električne 

energije. 

 

 

Vatrogasna vozila 

JVP Grada Krapine na kraju 2018.godine posjeduje slijedeća vozila: 

 

1. Dacia Duster, 2013g. – zapovjedno vozilo  

2. LANDROVER Defender, 1996 g,  terensko vozilo, 

3. MAN TGM C-27678, 2013g.  – navalno vozilo, 

5. Autoljestva Mercedes Metz 23-12, 1985 g, 

6. Unimog 435-1300 L, 1987 godina, vozilo za šumske intervencije 

7. Steyr Daimler, 1990g. – tehničko vozilo   

9. Tehničko vozilo TAM 190 T, 1989 g,  (neregistrirano) 

 

U 2018. godini prodano je vozilo Renault BA03X2, 1988g.  koje je služilo kao drugo navalno 

vozilo, a registriran je još jedal LANDROVER DEFENDER koji je prije bio dobiven od 

MUP-a. Nakon dugog uređivanja vozilo je dovedeno u stanje tehničke ispravnosti 

 

S obzirom da je u 2016.godini nabavljeno drugo tehničko vozilo Steyr,  Upravno vijeće JVP 

Grada Krapine raspisalo je javni natječaj za prodaju tehničkog vozila TAM 190. Izvršena je 

službena procjena vozila od strane ovlaštene osobe za isto. Kako vozilo nije prodano U.V. je 

donijelo odluku o smanjenju cijene do 50 % procijenjene vrijednosti  vozila.  Do sada nema 

zaprimljene valjane ponude za kupnju tog vozila. 

 

Sva vozila su u 2018. godini servisirana i održavana te su tehnički ispravna. 

 

Dislokacija  

Dislokacija vatrogasnih snaga i opreme na priobalje u funkciji zaštite obale i otoka u ljetnoj 

sezoni u 2018.  godini krenula je 21. lipnja, a završila je 13. rujna  Dislokacija  je bila na 

Dugom otoku u mjestu Božava, kao i prethodnih godina. 

U smjenama su se izmjenjivala po dva vatrogasca, ali za razliku od prijašnjih godina, od 

ukupno 6 smjena bilo je angažirano 8  vatrogasaca iz JVP Grada Krapine raspoređenih u 4 

smjene. Na dislokacijskom dežurstvu je bilo i naše vozilo RENAULT. Nakon povratka s 

dislokacije na vozilu je napravljen servis čime je vozilo opet stavljeno u stanje operativne 

spremnosti. Vozilo je nakon toga prodano.  

 

U toku 2018. godine nije bilo izvanredenih dislokacija. 

 

Intervencijske postrojbe 

Imamo 8 aktivnih pripadnika DIP-a što je 40% ukupnog broja vatrogasaca iz postrojbe te smo 

po tome iznad prosjeka javnih vatrogasnih postrojbi u Hrvatskoj. Pored toga imamo još 

dvojicu obučenih pripadnika DIP-a koji su u rezervnom sastavu. U 2018. godini zadužen je 

dio osobne zaštitne opreme za pripadnike IVP dobiven od Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje. 

 



Iz JVP Krapina 4 pripadnika DVIP-a su prošli redovnu provjeru fizičke sposobnosti te 

intervencijske spremnosti na kojoj su zadovoljili. Također su prošli obuku za desantiranje iz 

helikoptera. 

Svi oni bili su u toku godine angažirani na redovnim dislokacijama.  

 

Dežurstva vatrogasaca izvan sjedišta  postrojbe 

Suradnja sa autocestom Zagreb - Macelj na osiguranju uvjeta zaštite od požara počela je još 

2007. godine i nastavljena je uspješno i u  2018. godini. Za potrebe obavljanja vatrogasne 

službe na autocesti, JVP daje jednog vatrogasca kontinuirano u svakoj smjeni.  

Naša suradnja ogleda se i u provođenju drugih aktivnosti koje proizlaze iz Plana zaštite od 

požara, vatrogasnih vježbi i zahtjevnijih intervencija. 

 

 

Inspekcijski nadzor 

 

U JVP Grada Krapine izvršen je inspekcijski nadzor temeljem Zakona o vatrogastvu, a kojega 

je proveo inspektor za vatrogastvo, Hanžić Slavko iz DUZS, Područnog ureda za zaštitu i 

spašavanje Krapina. Nadzor je obavljen 12.06.2018. godine. Posebne napomene inspektora za 

vatrogastvo jest utvrđeni nedostatak opremljenosti JVP kombiniranim vatrogasnim vozilom.  

 

 

Suradnja sa DVD ima s područja djelovanja 

Suradnja s vatrogasnim društvima na cijelom području djelovanja je kontinuirana i dobra. 

Ogleda se  u našoj prisutnosti na osposobljavanju za zvanja dobrovoljnih vatrogasaca u što je 

uključeno 6 naših djelatnika, prisutnosti na skupštinama i zajedničkim vježbama, punjenju 

boca izolacijskih aparata i održavanju osobne zaštitne opreme. Suradnja s DVD-ima je 

također jako dobra na intervencijama što nam unatoč našem slabom brojčanom stanju 

omogućava učinkovitost na području djelovanja. 

U više navrata smo za naše aktivnosti koristili hidrauličnu autoplatformu iz DVD-a Straža 

koja se pokazala praktičnim rješenjem za intervencije na obrezivanju stabala i postavljanja 

dekoracija kroz grad prilikom manifestacija. 

 

Ostalo 

 

Više puta smo se uključili u pružanje tehničke pomoći prilikom održavanja različitih 

manifestacija u gradu, na otvorenom prostoru i u festivalskoj dvorani. 

Jako dobra suradnja ostvarena je i s Gradskim društvom crvenog križa Krapina koje je stavilo 

na raspolaganje svoju tehniku i osposobljene djelatnike interventnog tima za zajedničko 

djelovanje.  

 

U toku prošle godine odradili smo edukativne posjete osnovnim školama i vrtićima, a bili smo 

i domaćini kad su nas organizirano posjećivala djeca te vatrogasci iz Hrvatske i Slovenije 

(najčešće prilikom posjeta Muzeju krapinskog pračovjeka) .  

Suradnja sa JLS, osnivačima JVP Grada Krapine, provodi se kroz cijelu godinu, u vidu 

pružanja potpore za različite manifestacije kao i u pružanju tehničke potpore za sitne 

popravke na ustanovama grada i općina te uklanjanju opasnih stabala na terenu od interesa za 

JLS. 

 



 

Izvješće o intervencijama za 2018. godinu sastavni je dio ovog izvješća. 

 

 

 
 

 

 

 

      Zapovjednik Predsjednik U.V. 

  Marijan Lovrenčić                                                                            Vjekoslav Kranjčec 
 



 

Izvješće o intervencijama 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


