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JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA 
Korenica: Trg svetog Jurja 4 

     Web adresa: www.vatrogasci-korenica.hr 
Tel: 053/756-294,776-053; fax: 756-293,  e-mail: jvpplitvickajezera@inet.hr 
OIB: 28339712752; MB: 01508814; Žr:  2340009-1100214351 
Dana: 28. prosinca 2020. godine 

 
 

III SJEDNICA 
ZAPISNIK 

 
 

            III sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera počinje sa radom 
28. prosinca 2017. godine u 17:07 sati u prostorijama JVP Pl. Jezera, u Korenici, Trg svetog Jurja 4.  
  

Nazočni: 
1. Blaž Hrgota, Predsjednik UV; 
2. Slađana Marijanović, članica UV; 
3. Zdravko Žigić, član UV; 
4. Ivan Bobinac, član UV i 
5. Ivan Pejkunović, v.d. zapovjednika postrojbe. 

 
Predsjednik UV Blaž Hrgota je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne te konstatirao da su 

nazočna četiri člana UV i da je to dovoljno za pravovaljano donošenje odluka. Predložio je slijedeći 
Dnevni red:  

1. Dnevni red – prihvaćanje;                                                                                             
2. Zapisnik sa II redovite sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
3. Financijski plan za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu – rasprava i 

prihvaćanje; 
4. Plan rada JVP Pl. Jezera za 2018. godinu – rasprava i prihvaćanje i 
5. Razno. 

 
Ad.1. Dnevni red – prihvaćanje 
Predsjednik UV Blaž Hrgota je pročitao Dnevni red, otvorio raspravu i pošto se nitko nije 

javio za raspravu stavio isti na glasovanje te konstatirao da je Dnevni red jednoglasno usvojen. 
 

Ad.2. Zapisnik sa II redovite sjednice – rasprava i prihvaćanje 
Predsjednik UV-a konstatira da je Zapisnik sa II redovite sjednice dostavljen sa materijalima 

za sjednicu te pita prisutne dali netko ima primjedbi na isti.  
Za riječ se javio član UV-a Bobinac i izjavio da ima primjedbu na točku Ad.7. Zapisnika (str. 5. 
Zapisnika). Primjedba se odnosi na dio gdje se navodi izjava v.d. zapovjednika postrojbe: „V.d. 
zapovjednika podsjeća da je njegova dužnost članovima UV-a iznijeti činjenice koje su sukladne 
zakonima a da je na UV-u da donesu odluku kao i da se bez izmjena pravilnika koje je predložio, 
vezano za uvjete zapošljavanja vatrogasca vozača, isti ne može zaposliti jer po uvjetima koji su sada 
u pravilniku takvoga zaposlenika trenutno nema u postrojbi.“. Član UV Bobinac se ne slaže sa 
navedenim i izražava mišljenje da u postrojbi postoji čovjek koji zadovoljava trenutne uvjete za 
zapošljavanje vatrogasca-vozača u našoj postrojbi.  
Članica UV-a Marijanović se nadovezuje na isti dio Zapisnika te izjavljuje da je logično da u 
postrojbi ne postoji čovjek kojega se traži natječajem za zapošljavanje, jer ga se zato i traži. 
Član UV-a Bobinac ponavlja da u postrojbi postoji čovjek koji zadovoljava sve uvjete za 
vatrogasca-vozača.  

 
Gđa. Marijanović potom daje primjedbu da u Zapisniku sa II redovite sjednice nema izjave 
v.d.zapovjednika da će isti napustiti sjednicu i da će podnijeti ostavku na radno mjesto koje obnaša.  
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Predsjednik UV-a konstatira da UV na ovoj sjednici neće prihvaćati Zapisnik sa II redovite sjednice 
kao i da se treba napraviti nadopuna istoga sa izrečenim primjedbama članova UV-a.  

Kako se nitko više nije javio za raspravu Predsjednik UV je zatvorio ovu točku Dnevnog 
reda. 
 

Ad.3. Financijski plan za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu – rasprava 
i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a otvara treću točku Dnevnog reda i daje riječ v.d. zapovjednika postrojbe. 
On objašnjava da je na prošloj sjednici raspravljano o Prijedlogu financijskog plana za 2018. godinu 
i da je u Financijskom planu za 2018. godinu, koji je na ovoj sjednici predložen na usvajanje UV-u, 
ostalo sve isto kao u navedenom prijedlogu. Dodaje kako su sredstva za nekoliko stavki u kontu 
„materijalni rashodi“ smanjena, na sugestiju načelnika i pročelnice, ali da ih ima dovoljno do prvog 
rebalansa.    

 
Predsjednik UV-a pita dali je proveden prijedlog gđe. Marijanović sa prošle sjednice UV-a, kojega 
su članovi UV-a jednoglasno prihvatili, da se 15.000,00 kuna sa konta 3221 preraspodjeli na konto 
3232 te mu v.d. zapovjednika odgovara da je to učinjeno. 

  
Gđa Marijanović uočava da je po kontu 3224 (Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje) planirano 30.000,00 kuna a po kontu 3232 (Usluge tekućeg i investicijsko održavanja) 
70.000,00 kuna, te je mišljenja da se navedeno moglo bolje isplanirati jer nekada materijal i dijelovi 
za održavanje „dođu“ više nego sama usluga tekućeg održavanja. V.d. zapovjednika se slaže sa tom 
tvrdnjom ali objašnjava da je u 2017. godini znatno više sredstvava utrošeno po kontu 3232 nego po 
3224 te je iz toga razloga tako i planirano. Dodaje i to da se navedena sredstva  nalaze u istom 
kontu „Materijalni rashodi“ te da ih neće biti problem u rebalansima prebaciti iz jednog u drugi ako 
se za tim ukaže potreba. 

 
Potom predsjednik UV-a uočava da je u plan opet stavljena nabavka vatsogasnog vozila (malo 
šumsko) a v.d. zapovjednika dodaje da je osnivač u svom proračunu također naveo tu stavku te je 
on ovaj plan prilagodio navedenome proračunu. 

 
Član UV-a Bobinac iznosi stav da sa nabavkom navedenoga vozila ne treba žuriti jer je on već 2 
puta vidio na vijestima (dnevniku) Nove TV da će vatrogascima u Republici Hrvatskoj, od strane 
europskih fondova, biti odobrena sredstva u iznosu od 300.000.000,00 € za nabavku vatrogasnih 
vozila. Sa izrečenim je upoznao i načelnika.  

 
Predsjednik UV Blaž Hrgota izjavljuje da po inspekcijskom izvješću postrojbi ne fali malo šumsko 
vozilo već vozilo za gašenje vodom i pjenom ali je i on mišljenja da je postrojbi potrebnije malo 
šumsko vozilo od cisterne. V.d. zapovjednika izjavljuje da bi se to moglo riješiti sa novom 
procjenom u kojoj bi se izbacilo vozilo za gašenje sa vodom i pjenom. Dodaje da takvo vozilo košta 
cca 1.500.000,00 kuna a da revizija procjene košta cca 30.000,00 kuna.  

 
Član UV-a Bobinac iznosi mišljenje da se puno sredstava potroši na grijanje prostorija te je stava da 
bi trebalo preći na grijanje sa peletama. V.d. zapovjednika dodaje da za to treba rekonstruirati 
kotlovnicu, napraviti skladište za pelete ali da on nema ništa protiv toga. 

 
Članica UV-a gđa Marijanović pita za kakve je licence planiran iznos od 5.000,00 kuna i dobiva 
odgovor da su ta sredstva za Crash recovery system-licencu a to je softver za prometne nesreće. 
Ona košta cca 3.600,00 kuna a ostatak sredstava do 5.000,00 kuna je planiran je za promjenu 
Windows programa na bar jednom od računala.  
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Gđa. Marijanović izjavljuje, budući je financijski plan usko povezan sa planom rada a u planu rada 
pod točkom 11. stoji da zgrada u kojoj se postrojba trenutno nalazi ne omogućava sigurno 
funkcioniranje postrojbe, da zgrada postrojbe temeljem odredbe Zakona o zaštiti na radu  nije 
upotrebljiva i u njoj uopće nebi smjeli boraviti ljudi. Konstatira da pod kontom 421 (Građevinski 
objekti) nisu predviđena nikakava sredstva. V.d. zapovjednika objašnjava da su sredstva po tom 
kontu predlagana osnivaču ali je isti to odbio. Dodaje da bi zahvat za popravak električnih 
instalacija u cijeloj zgradi dosta koštao i da on ta sredstva traži već nekoliko godina, ali mu nisu 
nikada odobrena.   
Gđa Marijanović konstatira da zgrada mora za sve el. instalacije imati potrebne ateste i da to sada 
nije slučaj. Iznosi mišljenje da je zgrada o kojoj je riječ jako nesigurna i da postoji velika 
mogućnost da zaposlenici koji u njoj borave zadobiju određene ozlijede zbog navedenoga. V.d 
zapovjednika kaže da su mu bez sredstava u pogledu ovoga problema ruke vezane a jedino što on 
može je pozvati inspektora zaštite na radu koji će pregledati zgradu i najvjerojatnije zabraniti rad u 
istoj.    

 
Nakon rasprave Predsjednik UV Blaž Hrgota je stavio na glasovanje Financijski plan za 2018. 
godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu te konstatirao da je navedeni plan prihvaćen sa tri 
glasa za i jednim suzdržanim. 
 
 

Ad.4. Plan rada JVP Pl. Jezera za 2018. godinu – rasprava i prihvaćanje 
Predsjednik UV-a otvara četvrtu točku Dnevnog reda i daje riječ v.d. zapovjednika 

postrojbe. On objašnjava da je u Plan rada za 2018.godinu uvršteno ono što se „mora“ odrađivati 
tijekom godine a u okvirima sredstava koja su planirana Financijskim planom za 2018.godinu i da 
stoji na raspolaganju UV-u ako postoje neka pitanja u vezi navedenoga plana.  

 
Članica UV-a gđa. Marijanović pita kada će „ići“ natječaj za vatrogasca-vozača kako bi se osigurao 
nesmetan rad u smjenama a uzimajući u obzir i činjenicu da neki ljudi odlaze na predavanja na 
fakultete. Dobiva odgovor da će se natječaj pokrenuti kada se to dogovori sa osnivačem i kada se 
vidi kakve su mogućnosti, obzirom da je na sjednici izjavljeno da postoji kandidat koji zadovoljava 
trenutne uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Pl. Jezera i Zakona o 
vatrogastvu a on takvo saznanje do sada nije imao. 
Gđa. Marijanović izražava stav da bi natječaj trebalo raspisati bez obzira znaju li članovi UV-a i 
v.d. zapovjednik postrojbe neku osobu koja zadovoljava uvjete natječaja ili ne i da će se po 
provedbi natječaja vidjeti dali kandidati zadovoljavaju uvjete natječaja. 
V.d. zapovjednika izjavljuje da problem i je u natječaju jer je moguće da se primi osoba koja nije 
vatrogasac a zadovoljava uvjet kategorije vozačke dozvole i takvog kandidata bi se trebalo poslati 
na školovanje za vatrogasca i isto mu plaćati 2 godine. Još dodaje da je navedeno moguće jer Zakon 
o vatrogastvu takvu mogućnost dopušta. Mišljenja je da bi trebalo izmjeniti navedeni pravilnik kako 
bi se na upražnjeno mjesto vatrogasca-vozača mogao postaviti netko iz postrojbe a da se potom 
raspiše natječaj za vatrogasca. 
U raspravu se uključio član UV-a Bobinac i izjavljuje da postoji osoba kojoj je Općina Pl. Jezera 
platila školovanje za vatrogasca i koja zadovoljava trenutne uvjete po ranije navedenom pravilniku. 
V.d. zapovjednika kaže da onda neće biti problem provesti natječaj ali da pokretanje istoga nije 
njegova odluka već istu treba donijeti UV.  
Član UV-a Bobinac traži da mu se objasni zašto bi uvjeti za natječaj bili problem jer mu to nije 
jasno. V.d. zapovjednika objašnjava da su, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada JVP Pl. Jezera koji je trenutno na snazi, uvjeti za vatrogasca-vozača da je KV vozač motornih 
vozila ili srednja stručna sprema cestovnog smjera i vozačka dozvola za „C“ kategoriju motornih  
vozila. Budući on nije imao saznanja da takva osoba postoji u našoj općini mislio je kako bi se 
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promjenom uvjeta iz navedenog pravilnika omogućilo da se netko od trenutno zaposlenih u 
postrojbi prebaci na upražnjeno radno mjesto a da se potom „primi“ jednog vatrogasca.     
Potom gđa. Marijanović čita uvjete za zapošljavanje vatrogasca-vozača, iz Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada JVP Pl. Jezera, te izjavljuje da ona ne vidi ništa sporno niti kakav problem u 
navedenim uvjetima.    
Predsjednik UV-a izjavljuje da je on shvatio kako se promjenom uvjeta u navedenom pravilniku 
traži rješenje kako bi se moglo postići navedeno prebacivanje radnika na upražnjeno radno mjesto i 
da je on za to da se natječaj za vatrogasca-vozača raspiše pošto se došlo do saznanja da takva osoba 
postoji u općini.  
 
Gđa. Marijanović izjavljuje da temeljem članka 30. Statuta JVP Pl. Jezera UV-e na prijedlog 
zapovjednika donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa vatrogasca. V.d. zapovjednika objašnjava 
da se odluka o zasnivanju radnog odnosa donosi nakon provedbe natječaja. 
Gđa. Marijanović pita dali UV donosi odluku o raspisivanju natječaja i dobiva odgovor da je donosi 
UV ali i da u ovom slučaju donošenje takve odluke nije potrebno pošto se radi o popunjavanju 
upražnjenog radnog mjesta. Potom obavještava članove UV-a da je u Planu rada za 2018.godinu 
naveo kako je nužno da se upražnjeno radno mjesto popuni barem do početka požarne sezone. 
Član UV-a Bobinac je mišljenja da o svemu treba razgovarati sa osnivačem te po dogovoru sa njim 
pokrenuti natječaj. 
Svi su suglasni da Predsjenik UV-a kontaktira Općinskog načelnika i obavjesti ga o potrebi popune 
radnog mjesta o kojem je riječ te sa njim dogovori pokretanje natječaja. 
  
Predsjednik UV-a konstatira da je Financijski plan za 2018.godinu napravljen za 17 vatrogasaca a 
v.d.zapovjednika dodaje da će vatrogasac-vozač koji bude primljen najvjerojatnije imati manje 
radnog staža od onoga koji je napustio postrojbu stoga je za očekivati da će isti imati i manju plaću 
odnosu na istoga. 

 
Predsjednik UV-a pita dali se i kako provode provjere tjelesne pripremljenosti operativnih 
vatrogasaca a što je planirano provesti u 2018. godini ovim planom. V.d. zapovjednika odgovara da 
se svake godine provode provjere fizičke spremnosti operativnih vatrogasaca od strane ovlaštenih 
ispitivača DUZS-a a u sklopu mjera zaštite od požara i priprema za požarnu sezonu. 

 
Članica UV-a gđa. Marijanović traži da joj se objasni navod iz 8. točke Plana rada „...da će JVP Pl. 
Jezera usklađivati svoj rad sa propisima koji uređuju rad vatrogasnih službi u R.Hrvatskoj kao i rad 
stručne službe financija...“ i pita dali navedeno znači da do sada nije vršeno usklađivanje sa 
službom financija. V.d. zapovjednika objašnjava da između našeg financijskog servisa i Općine Pl. 
Jezera često dolazi do nesporazuma u vezi financijskih izvješća ali je mišljenja da se gđa. Balać 
ozbiljno zauzela oko navedenoga i da će se ti problemi riješiti. Tu se većinom radi o problemu 
razvrstavanja računa po kontima to jest koji je pravilan način navedenoga. Gđa Marijanović 
izjavljuje da krivo razvrstavanje nije greška zapovjednika i pita dali postrojba od računovodstvenog 
servisa dobiva mjesečna izvješća te dobiva odgovor da postrojba ne dobiva mjesečna izvješća već 
tromjesečna. Gđa. Marijanović kaže da mjesečna financijska izvješća nisu nikakav problem za 
napraviti jer se može jednostavno zadati u postavkama sustava da izlista „prošli mjesec“. V.d. 
zapovjednika izjavljuje da on nije financijski stručnjak i da nema saznanja kakav softver koristi 
računovodstveni servis postrojbe. Dodaje da bi se za ta jednomjesečna izvješća najvjerojatnije 
tražila dodatna naplata.    
Gđa. Marijanović kaže da se po dobivenom tromjesečnom izvješću može napraviti analiza po 
pojedinim kontima te da se uz dogovor sa računovodstvenim servisom vrši stavljanje računa u 
ispravna konta i tako usklađuje rad. Potom postavlja pitanje dali se iznosi u Financijskim izvješćima 
knjiže sa PDV-om ili bez njega a v.d zapovjednika izjavljuje da se knjiže sa PDV-om ali da on ne 
zna jeli to ispravno ili nije. 
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Gđa. Marijanović pita koliko točno košta održavanje vatrogasnog vozila TAM 110 jer je mišljenja 
da ti troškovi nisu toliko veliki a već u nekoliko izvješća se navodi da jesu te se po njoj to nebi 
trebalo stalno navoditi u istima. V.d. zapovjednika odgovara da ne zna točno koliko sredstava se 
potroši godišnje na navedeno ali se može provjeriti. Objašnjava da se sa navedenim vozilom ne ide 
često na intervencije ali u većini slučajeva kad se izađe nešto na njemu se pokvari. Zadnji primjer je 
intervencija na Vrpilama kada su se na navedenom vozilu desila 2 kvara u jednom danu. 

 
Gđa. Marijanović potom pita, vezano za točku 13. Plana rada za 2018.godinu, dali je potpisan novi 
KU za državne službenike i zaposlenike i ako je dali je on važeći. 
Član UV-a Bobinac izjavljuje da je potpisan novi KU za državne službenike i zaposlenike te je isti 
na snazi i da je on Općinskom načelniku ostavio kontakt brojeve predsjednika i tajnika SDLSN R. 
Hrvatske da ih u slučaju daljnjih nejasnoća kontaktira.  
V.d. zapovjednika je mišljenja da se navedeni KU na vatrogasce odnosi samo u pogledu plaća i 
materijalnih prava i ništa drugo sa njim nije regulirano ta da on cijelo vrijeme pokušava da se 
napravi nekakav KU, pravilnik ili sporazum u kojem bi se sve jasnije odredilo.   
Član UV-a Bobinac izjavljuje da će 05.veljače 2018.godine sve biti jasno, tko je u pravu a tko nije. 
Gđa. Marijanović je mišljenja ako ostatak R. Hrvatske poštuje potpisani KU da se isti treba 
primjenjivati i u JVP Pl. Jezera te se nada da će u 2018.godini biti bolja suradnja između 
zaposlenika što u proteklim godinama i nije bio slučaj.  
V.d.zapovjednika izjavljuje da i ostatak postrojbi u R. Hrvatskoj, koji su vezani potpisanim KU,  
ima iste ili slične probleme kao i naša postrojba te da se taj problem rješava potpisivanje novog KU 
sa gradom ili općinom u kojem se onda sve preciznije odredi. 

 
Nakon rasprave Predsjednik UV Blaž Hrgota je stavio na glasovanje Plan rada JVP Pl. 

Jezera za 2018. godinu te konstatirao da je navedeni plan prihvaćen sa četiri glasa za. 
 

 
Ad.5. Razno 
Predsjednik UV otvara ovu točku Dnevnog reda i izjavljuje da preuzima obvezu dogovora sa 

Općinskim načelnikom oko pokretanja natječaja za vatrogasca-vozača u što kraćem vremenskom 
periodu. Potom pita prisutne imaju li još nešto za raspravljati.  Kako se nitko više nije javio za riječ 
Predsjednik UV-a je zatvorio III sjednicu UV-a u 18 sati i 06 minuta. 
 
 
 
 

U Korenici: 31. siječnja 2018.godine 
M.P. 

 

X
Ozren Sabljak
Zapisničar

  

X
Blaž Hrgota, mag.ing.logist.
Predsjednik UV JVP Pl. Jezera

 


