
 

JVP Pl. Jezera Stranica 1 od 2 

 

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: 24. kolovoz 2018. godine 

 

 

VI SJEDNICA 

ZAPISNIK 

 

 

            VI sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera počinje sa radom 

16. srpnja 2018. godine u 20:30 sati u prostorijama JVP Pl. Jezera, u Korenici, Trg svetog Jurja 4.  

Nazočni: 

1. Marko Jurić, Predsjednik UV; 

2. Berislav Tokmakčija, član UV; 

3. Ivan Bobinac, član UV; 

4. Zdravko Žigić, član UV i 

5. Ivan Pejkunović, v.d. zapovjednika postrojbe. 

 

Predsjednik UV Marko Jurić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne te konstatirao da su 

nazočna četiri člana UV da sjednici nije nazočna članica UV-a gđa. Marijanović i da je to dovoljno 

za pravovaljano donošenje odluka.  

 

 

Ad.1. Dnevni red – prihvaćanje 

 

Predsjednik UV je predložio sljedeći Dnevni red:  

1. Dnevni red – prihvaćanje;                                                                                             

2. Natječaj za imenovanje zapovjednika – rasprava i odluka i 

3. Razno. 

Kako nitko od prisutnih nije imao što za dodati Predsjednik UV je na glasovanje stavio 

predloženi Dnevni red te ga je UV jednoglasno usvojilo.   

 

Ad.2. Natječaj za imenovanje zapovjednika – rasprava i odluka 

Predsjednik UV-a izjavljuje da se je na prošloj sjednici dogovorilo kako je potrebno provesti 

natječaj za imenovanje zapovjednika i da je na ovoj potrebno utvrditi pojedinosti istoga i donijeti 

odluku o njegovom provođenju. 

Za riječ se javio V.d.zapovjednika Pejkunović i izjavljuje da u natječaju nije naveden vremenski rok 

u kojem bi on trebao raspisati natječaj već bi mu UV trebalo zadati nekakav.  

Članovi UV-a su se dogovorili da je rok od 8 dana sasvim dovoljan da zapovjednik raspiše natječaj. 

Član UV-a Bobinac pita gdje će se objaviti natječaj te mu zapovjednik odgovara da su se inače 

natječaji objavljivali u Narodnim novinama kao i na Zavodu za zapošljavanje a moguće ga je 

objaviti i na portalima na području županije.  

Član UV-a Bobinac pita dali se natječaj može objaviti negdje izvan županije te mu zapovjednik 

odgovara da može ali da to onda košta oko 3-4 tisuće dodatnih kuna.  

Zapovjednik objašnjava da objavljivanje natječaja u Narodnim novinama košta oko 1 500 kn te da 

su one službeno glasilo R.Hrvatske i kada izađe oglas u njima dostupan je na području cijele 

R.Hrvatske. 

Predsjednik UV-a pita Bobinca u kojem bi on glasilu još objavio natječaj. Član UV-a Bobinac 

izjavljuje da se natječaj može objaviti u Večernjem listu, Jutarnjem listu, 24 sata ili nekom sličnom 

glasilu te je mišljenja da se može objaviti da se kandidatu osigurava mjesto stanovanja ako dolazi 

izvan naše općine i možda još neke stvari uz tu pa bi se onda javilo više ljudi i nebi bila situacija da 

nema kandidata za zapovjednika.  
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Član UV-a Tokmakčija je mišljenja da je to bacanje novaca jer su i Narodne novine i HZZ na nivou 

R. Hrvatske. 

Predsjednik UV-a je mišljenja da oni kao UV ne mogu nekome kandidatu za zapovjednika osigurati 

stan. 

Nakon rasprave UV je odlučilo da se natječaj objavi u Narodnim novinama, na Zavodu za 

zapošljavanje i na županijskim portalima i to u obliku kakav je predložen za ovu sjednicu i u roku 

od osam dana. 

 

Ad.3. Razno 

Predsjednik UV otvara ovu točku Dnevnog reda. Za riječ se javio član UV-a Žigić i pita dali 

ima novosti o naknadi koju su tražili za njihov rad od Općinskog načelnika. 

Predsjednik UV odgovara da je dopis zaprimljen u Općinu Pl. Jezera i da je on u usmenom 

razgovoru sa načelnikom došao do saznanja da će im ta sredstva najvjerovatnije biti odobrena. 

Predsjednik UV-a pita što je sa sredstvima iz općekorisnih funkcija šuma koje postrojba dobija od 

Hrvatskih šuma. Zapovjednik odgovara da je on nakon izmjena pravilnika koje su se ticale tih 

sredstava bio primoran aplicirati za određenu vatrogasnu opremu u visini od preko 200.000,00 kn. 

Podsjeća prisutne da je postrojba trebala dobiti oko 60.000,00 kn, što je stavljeno i u financijski 

plan postrojbe, ali je to sada srezano na oko 26.000,00 kn. Obavještava prisutne da je on aplicirao 

za zaštitnu odjeću, izmjenu cijevi na hidrauličnoj opremi, čizme za strukturne požare i čelične boce 

za izolacione aparate.  

 Potom je Predsjednika UV-a zanimalo stanje sa vozilima u postrojbi te mu je zapovjednik objasnio 

da je postrojbi najpotrebnije šumsko vozilo za gašenje požara i da ga postrojba traži već godinama i 

stavlja u svoje planove ali se do sada nije pronašlo sredstava za navedeno vozilo. 

 

 

Kako se nitko više nije javio za riječ Predsjednik UV-a je zatvorio VI sjednicu UV-a u 20 

sati i 50 minuta.  

 

 

 

U Korenici: 26. srpnja 2018.godine 

M.P. 

 

X
Ozren Sabljak

Zapisničar   

X
Marko Jurić

Predsjednik UV JVP Pl. Jezera  


