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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: 22. prosinca 2020. godine 

 

 

XV SJEDNICA 

ZAPISNIK 

 

 

 

            XV sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera započinje sa 

radom 24. studenoga 2020. godine u 17 sati u vijećnici Općine Plitvička jezera, u Korenici, Trg 

svetog Jurja 6.  

 

Nazočni: 

1. Marko Jurić, Predsjednik UV;  

2. Zdravko Žigić, član UV; 

3. Radmila Stojanović, članica UV i 

4. Ivan Pejkunović, Zapovjednik postrojbe. 

 

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

nazočna 3 člana UV-a što je dovoljno za donošenje pravovaljanih odluka.  

  

Ad.1. Dnevni red – prihvaćanje 

Predsjednik UV-a zatim predlaže sljedeći Dnevni red:  

 

1. Dnevni red – prihvaćanje;  

2. Zapisnik sa XIV. sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

3. Zapisnik sa VI. telefonske sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

4. Financijsko izvješće za period 1.1.2020. – 30.9.2020. godine  – rasprava i prihvaćanje;  

5. Izmjena proračuna za 2020. godinu – rasprava i donošenje odluke;  

6. Proračun za 2021.godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. – rasprava i donošenje odluke; 

7. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja 

djelatnosti, rasprava i donošenje odluke;  

8. Dopuna Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička 

Jezera – rasprava i donošenje odluke i   

9. Razno 

 

Pošto nitko nije imao primjedbi predsjednik UV-a je stavio predloženi Dnevni red na 

glasanje te ga je UV jednoglasno usvojilo.   

 

Ad.2. Zapisnik sa XIV sjednice – rasprava i prihvaćanje 

Predsjednik UV-a je otvorio drugu točku Dnevnog reda i pitao prisutne ima li tko primjedbi 

na zapisnik sa XIV sjednice. Članovi UV-a nisu imali primjedbi pa je Predsjednik UV-a stavio na 

glasanje Zapisnik sa XIV sjednice i članovi UV-a su ga jednoglasno prihvatili. 

 

Ad.3. Zapisnik sa VI. telefonske sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

Predsjednik UV-a otvara treću točku Dnevnog reda i izjavljuje da se na ovoj telefonskoj 

sjednici, održanoj 22.listopada 2020.god., odlučivalo o izmjenama i dopunama Statuta JVP Pl. 

Jezera. Nakon kraće rasprave Predsjednik UV-a je stavio na usvajanje Zapisnik sa VI. telefonske 

sjednice UV-a te ga je UV jednoglasno usvojilo. 
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Ad.4. Financijsko izvješće za period 1.1.2020. – 30.9.2020. godine – rasprava i 

prihvaćanje; 

 Predsjednik UV-a otvara četvrtu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. 

Zapovjednik obavještava prisutne da je izvješće u obliku u kojem se i do sada radi te da su konta 

razvrstana prema knjigovodstvenim pravilima. Dodaje da se financijsko izvješće u ovom obliku 

predaje i Ministarstvu financija. Osvrnuo se na stavku „Pomoć izvanproračunskih korisnika‟ u 

iznosu od 70.688,00 kn, koja ni njemu nije bila jasna ali je došao do saznanja o njoj. Objašnjava da 

je računovodstvo u taj konto razvrstalo prihod od bolovanja preko 42 dana, to jest iznos od  

34.307,00 kn za refundaciju bolovanja od strane HZZO-a, zatim sredstva u iznosu od 20.943,00 kn, 

to je pomoć HVZ-a za borbu protiv Covida-19 koje smo dobili početkom godine, zatim još jedan 

doprinos od 274,00 kn i iznos od 15.100,00 kn sredstva preplate po poreznoj i knjigovodstvenoj 

kartici ministarstva financija. Nadalje objašnjava da je prikazano realno stanje to jest potrošnja 

sredstava i da se sva utrošena sredstva po kontima mogu povezati sa računima koji se arhiviraju. 

Dodaje da najveći dio sredstava odlazi na plaće radnika.   

Predsjednik pita imali kakvih novosti iz vatrogasne zajednice o vatrogasnom vozilu. 

Zapovjednik odgovara da je natječaj zatvoren i da bi pick up vozilo trebalo doći sljedeće godine. To 

bi bilo zapovjedno vozilo umjesto Renault Megana kojeg bi mi prepustili DVD-u Donji Lapac. 

Objašnjava da je u planu i da dobijemo šumsko vozilo od JVP Gospić kada oni dobiju novo od 

vatrogasne zajednice. A u novom planu smo uvršteni za novo šumsko vozilo u sljedećoj godini.  

 

Nakon rasprave Predsjednik UV-a je stavio na usvajanje Financijsko izvješće za period 

1.1.2020. – 30.9.2020. godine te ga je UV jednoglasno usvojilo.  

  

Ad.5.  Izmjena proračuna za 2020. godinu – rasprava i donošenje odluke; 

Predsjednik UV-a otvara petu točku Dnevnog reda i traži zapovjednika da objasni promjene 

po kontima i pita dali su prava radnika smanjena sa ovom izmjenom, konkretno hoće li biti 

isplaćena božićnica i dar za djecu povodom sv. Nikole . Zapovjednik objašnjava da je u dogovoru 

sa osnivačem usklađena izmjena i da radnici nisu zakinuti . Potom objašnjava izmjene po kontima i 

to: 3211-službena putovanja smanjeno sa 5.000,00kn na 2.000,00kn, 3212-naknada za prijevoz 

smanjena sa 25.000,00kn na 14.000,00kn zbog bolovanja zaposlenika kojima se inače plaća 

prijevoz, 3213-stručno usavršavanje zaposlenika povećano sa 15.000,00kn na 18.000,00kn iz 

razloga što je planirana edukacija koštala znatno više nego zadnji puta ali je ukupni iznos u 

granicama predviđenog jer je postrojba umanjila ukupni iznos sredstvima najma prostora izvođaču 

edukacije, 3221-uredski materijal smanjeno za 4.000,00kn jer se manje potrošilo, 3223-energija 

smanjeno sa 90.000,00kn na 70.000,00kn zbog smanjena cijena goriva i DVD-u je prebačeno jedno 

tankiranje lož goriva za grijanje, 3224-materijal za tek. i investicijsko održavanje smanjeno za 

5.000,00kn, 3225-sitni inventar i auto gume smanjeno na 12.000,00 zbog toga što ove godine nismo 

mijenjali gume na vozilima, 3234-komunalne usluge su također smanjene, 3237-intelektualne i 

osobne usluge ostalo je isto obzirom da će do kraja godine taj iznos i doseći onaj planirani itd. 

Predsjednik pita kako svoje usluge naplaćuje odvjetnica koja zastupa postrojbu i dobiva 

odgovor da ona naplaćuje svaki svoj izlazak na ročište kao i svaki pisani odgovor, to jest za svaku 

svoju uslugu, po cjeniku odvjetničke komore.     

 Zapovjednik dodaje da se iznos konta 3293-reprezentacija smanjio sa 8.000,00kn na 

4.000,00kn. Za konto 3296-troškovi sudskih postupaka objašnjava da su to sredstva troškova 

sudskog postupka sa bivšim zaposlenikom vezano za isplatu otpremnine prilikom njegovog odlaska 

u mirovinu. Taj postupak je postrojba dobila u prvom stupnju pa je taj zaposlenik uplatio taj iznos 

postrojbi ali budući da se žalio na višem sudu onda su mu ta sredstva uplaćena na račun do 

okončanja postupka, a zapovjednik ne zna kako će to završiti. Za konto 3299-ostali nespomenuti 

rashodi poslovanja od 90.000,00kn izjavljuje da su to sredstva osigurana za isplatu po 

pravomoćnosti sudske presude za prekovremene sate koja je pokrenuta 2013.godine a koja bi se 

mogla isplatiti početkom sljedeće godine.  
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Nakon kraće rasprave i budući da nitko nije imao primjedbi na izlaganje zapovjednika 

Predsjednik UV-a je stavio na usvajanje prijedlog Izmjene proračuna za 2020. godinu te ga je UV 

jednoglasno usvojilo.  

 

Ad.6. Proračun za 2021.godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. – rasprava i donošenje 

odluke; 

Predsjednik UV-a otvara šestu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. On izjavljuje 

da je proračun za 2021.godinu usklađen sa općinom. Što se tiče plaća sredstva su ostala na istome. 

Dodaje da je ranijih godina radio proračun sa dosta većim potraživanjima za materijalne troškove 

ali da mu osnivač to svaki puta „sreže“ tako da je ovaj proračun kao što je već naveo usklađen sa 

osnivačem i realan. Predsjednik UV-a pita zašto nisu planirana nikakva sredstva za izgradnju 

vatrogasnog doma i dobiva odgovor da je financiranje istoga prešlo na Općinu Pl. Jezera i da bi se 

ta sredstva trebala nalaziti u njihovom proračunu. 

 

Nakon rasprave Predsjednik UV-a je stavio na usvajanje Proračun za 2021.godinu sa projekcijom za 

2022. i 2023.godinu ta ga je UV jednoglasno usvojilo. 

 

Ad.7. Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od 

obavljanja djelatnosti, rasprava i donošenje odluke;  

Predsjednik UV-a otvara sedmu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. Zapovjednik 

objašnjava da se tu radi o troškovima intervencija u drugim općinama i troškovima dostave vode, 

koji se smatraju kao prihodi, te ih je potrebno uskladiti sa novim Zakonom o vatrogastvu.  

 

Nakon rasprave Predsjednik UV-a je stavio na usvajanje Pravilnik o ostvarivanju i načinu 

korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti te ga je UV jednoglasno usvojilo. 

 

Ad.8. Dopuna Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe 

Plitvička Jezera – rasprava i donošenje odluke 

Predsjednik UV-a otvara osmu točku Dnevnog reda i objašnjava da se u članku 55. Statuta 

JVP Pl. Jezera riječi „Upravnog vijeća“ zamjenjuju sa riječima „Vatrogasnog vijeća“. te se riječi 

„Upravno vijeće“ zamjenjuju riječima „Vatrogasno vijeće“. Dodaje da se to treba izmijeniti kako ne 

bi bilo nejasnoća u daljnjem radu. 

 

Nakon rasprave Predsjednik UV-a je stavio na usvajanje Odluku o dopuni Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera te ju je UV jednoglasno 

usvojilo. 

 

Ad.9. Razno 

Predsjednik UV otvara zadnju točku Dnevnog reda i ponavlja da je ovo zadnja sjednica UV-

a u ovom sastavu te pita tko bi trebao raspustiti UV. Zapovjednik objašnjava da bi to trebao učiniti 

Općinski načelnik a da se potom treba krenuti u formiranje UV-a sukladno Zakonu o vatrogastvu. 

Dodaje da će on to inicirati. 

Tijekom rasprave prisutni članovi UV-a su si zahvalili na suradnji te im je na tome zahvalio i 

zapovjednik postrojbe.  
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Predsjednik UV-a zatvorio je XV sjednicu UV-a u 17 sati i 47 minute.  

 

U Korenici: 22. prosinca 2020. godine  

 

 

M.P. 

 

X
Ozren Sabljak

Zapisničar

  

X
Marko Jurić

Predsjednik UV JVP Pl. Jezera

 


