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JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA 

VATROGASNO VIJEĆE 

Korenica: Trg svetog Jurja 4 

    web adresa: https://www.vatrogasci-korenica.hr 

Tel: 053/756-294,776-053, 098/445-261,  e-mail: info@vatrogasci-korenica.hr 

OIB: 28339712752; MB: 01508814; TransRn:  HR02 2340 0091 1002 1435 1 

 Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, 

Vatrogasno vijeće,  

Trg Svetog Jurja 4, 

53230 Korenica 

Klasa: 023-05/21-01/01 

UrBroj: 2125/11-08-21-8 

U Korenici: 1.veljače 2021.godine 

 

 

Predmet: Vatrogasno vijeće, I. sjednica, Zapisnik 

 

 Na temelju članaka 23. – 26. Poslovnika o radu Vatrogasnog vijeća izrađuje se, 

 

ZAPISNIK 

sa I., konstituirajuće sjednice 

 

• Redni broj sjednice: I., konstituirajuća; 

• Datum i mjesto održavanja sjednice, sat početka i završetka sjednice: 26.siječnja 

2021.godine, vjećnica općine Plitvička Jezera, Korenica, Trg Svetog Jurja 6, početak 

sjednice u 15:00 sati, završetak u 15:55 sati: 

• Imena i prezimena nazočnih članova: Hrvoje Ostović, Marko Jurić i Marko Mišić, te 

zapovjednik postrojbe Ivan Pejkunović; 

• Imena i prezimena nenazočnih članova: nema; 

• Utvrđeni Dnevni red:  

1. Izvješće o imenovanju članova Vatrogasnog vijeća, 

2. Konstituiranje i izbor predsjednika Vatrogasnog vijeća, 

3. Poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća – rasprava i donošenje, 

4. Pročišćeni tekst Statuta JVP Pl. Jezera, rasprava i prihvaćanje, 

5. Marko Mišić, zahtjev za odobrenje roditeljskog dopusta – donošenje odluke, 

6. Druga izmjena proračuna za 2020.godinu, rasprava i donošenje odluke, 

7. Plan rada i program razvoja JVP Pl. Jezera za 2021.godinu, rasprava i donošenje 

odluke i 

8. Razno; 

• Zaključak o verifikaciji zapisnika s prethodne sjednice: nije bilo sjednice; 

• Kratak prikaz izvješća i provedene rasprave po svakoj točci dnevnoga reda i rezultati 

glasovanja, izdvojeno mišljenje pojedinog člana Vatrogasnog vijeća, ako on zatraži da 

se isto unese u zapisnik; donesene odluke po svakoj točci dnevnoga reda: 

1. Zapovjednik postrojbe iznosi činjenicu da su u materijalima sa pozivom na 

sjednicu svim članovima dostavljena rješenja, odnosno odluke o imenovanju 

članova vijeća, provjerava identitet sva tri člana vijeća, uzima izjave prema 

odredbama o osobnim podacima i čuvanju tajnih podataka od svih članova i 
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prikuplja potrebne a nedostajuće podatke o svim članovima te traži prijedloge za 

imenovanje predsjednika vijeća, 

2. Član vijeća Hrvoje Ostović smatra da nije praktično da članovi njega biraju za 

predsjednika zbog udaljenosti od sjedišta postrojbe, član vijeća Marko Mišić 

predlaže da se za predsjednika bira treći član vijeća Marko Jurić. Pošto nitko drugi 

nema drukčiji prijedlog a član vijeća Marko Jurić prihvaća kandidaturu 

zapovjednik stavlja izbor Marka Jurića za Predsjednika vatrogasnog vijeća te ga 

članovi vijeća biraju za Predsjednika vatrogasnog vijeća jednoglasno. Zapovjednik 

konstatira da je izborom Predsjednika konstituirano Vatrogasno vijeće pa 

Predsjednik vijeća Marko Jurić preuzima vođenje sjednice u nastavku, 

3. Predsjednik vijeća zahvaljuje članovima vijeća na ukazanom povjerenju pa prije 

nastavka rada otvara raspravu o Dnevnom redu. Nitko nema prijedloga za izmjenu 

ili dopunu Dnevnog reda pa Predsjednik konstatira da će se sjednica odraditi po 

predloženim točkama Dnevnog reda i otvara raspravu o prijedlogu Poslovnika o 

radu Vatrogasnog vijeća. Nakon kraće rasprave svih članova Vatrogasno vijeće 

donosi Poslovnik o radu Vatrogasnog vijeća u predloženom obliku uz napomenu 

da će se sve sjednice tonski snimati osim u slučajevima kada netko od članova 

zatraži da se u posebnim slučajevima o snimanju donese odluka, 

4. Predsjednik vijeća daje riječ zapovjedniku, a zapovjednik iznosi činjenicu da je 

Upravno vijeće na svojim sjednicama već donijelo izmjene i dopune Statuta, da su 

na iste dobivene sve potrebne suglasnosti ali da je kod prijave izmjena i dopuna 

Statuta Trgovačkom sudu nužno podnijeti pročišćeni tekst pa je on u suradnji sa 

uredom javnog bilježnika isti i napravio ali ga mora donijeti upravljačko tijelo pa 

on predlaže da ga Vatrogasno vijeće donese kako bi se mogao nastaviti proces 

prijave promjena na Trgovačkom sudu. 

Član vijeća Hrvoje Ostović primjećuje da se u članku 54. Statuta nalazi odredba 

koja ne stoji, a to je da stručni nadzor nad postrojbom obavlja Vatrogasna 

zajednica Grada Zagreba, s čime se zapovjednik postrojbe slaže ali iznosi 

činjenicu da je takva odredba unesena u izmjene i dopune prijepisom iz Zakona o 

vatrogastvu i da je prošla nadzor, odnosno provjeru Hrvatske vatrogasne zajednice 

te ukoliko bi se htjelo to izmijeniti da bi se moralo prvo promijeniti Odluku o 

izmjenama i dopunama…, pa tek onda tu promjenu unositi u pročišćeni tekst. Na 

kraju se obojica slažu da to ostane kako je obzirom da je u takvom obliku dobilo 

suglasnost HVZ-a. 

Nakon kraće rasprave članovi Vatrogasnog vijeća jednoglasno donose pročišćeni 

tekst Statuta JVP Pl. Jezera u predloženom obliku, 

5. Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda i pošto je tražitelj dopusta nazočan 

daje mu riječ. Član vijeća Marko Mišić iznosi zahtjev za korištenje roditeljskog 

dopusta uz napomenu da je o tome već razgovarao sa zapovjednikom. Zapovjednik 

misli da nema zapreke udovoljavanju zahtjevu ali bi bilo dobro da se u vrijeme 

korištenja dopusta, pošto će plaćanje ići na teret zavoda za zdravstveno osiguranje, 

omogući zapošljavanje vatrogasca na određeno o čemu je odluka u nadležnosti 

Vatrogasnog vijeća a i Općinski načelnik se s time slaže. Nakon provedene 

rasprave članovi vijeća se slažu da se Marku Mišiću odobri roditeljski dopust, o 

čemu će zapovjednik donijeti odluku, a da će Vatrogasno vijeće do odlaska Marka 

Mišića na dopust, pošto je zahtjev podnesen za odlazak tek od 1. srpnja, na jednoj 

od idućih sjednica donijeti odluku o zapošljavanju vatrogasca na određeno 

vrijeme, 
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6. Predsjednik vijeća otvara šestu točku dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. 

Zapovjednik izvješćuje članove da je druga izmjena proračuna u stvari ono 

poslednje usklađivanje proračuna prije kraja godine, da nema značajnijih promjena 

u odnosu na prve izmjene koje je donijelo Upravno vijeće i da je o ovim 

izmjenama već sve dogovoreno i usklađeno sa osnivačem pa je nužno samo da 

članovi Vatrogasnog vijeća donesu formalnu odluku o izmjenama. Predsjednik 

otvara raspravu te nakon kraće rasprave i odgovora zapovjednika članovima na 

nekoliko pitanja zaključuje raspravu i stavlja prihvaćanje Drugih izmjena 

proračuna na glasovanje te ga članovi vijeća jednoglasno prihvaćaju, 

7. Predsjednik otvara i ovu točku dnevnog reda te poziva zapovjednika da izvijesti 

članove vijeća o istoj. Zapovjednik izvješćuje članove da je Plan i program razvoja 

napravljen prema realnim mogućnostima i prema stvarno osiguranim sredstvima u 

proračunu za iduću godinu koji je već donesen. Ne ulazi u detalje obzirom da je 

plan dostavljen sa materijalima ali je otvoren za sve prijedloge ili smjernice za 

koje članovi vijeća, eventualno, nalaze potrebu. Predsjednik otvara raspravu te 

član vatrogasnog vijeća Hrvoje Ostović uzima riječ i iznosi mišljenje kako u točki 

10. plana nije istinita navedena tvrdnja da vozilo za postrojbu u 2019. godini nije 

dodijeljeno zbog političkih odnosa u općini i županiji jer je on kao Županijski 

zapovjednik donio odluke o raspodjeli vozila temeljem statističkih podataka o 

vatrogasnim intervencijama i stručnih kriterija iza kojih stoji. Zapovjednik 

odgovara da je on napisao taj plan i da je on tako vidio tu raspodjelu vozila, 

međutim priznaje da to može biti njegov osobni dojam i ako je potrebno on tu 

konstataciju iz plana može izbrisati. Županijski zapovjednik ne inzistira na 

promjeni u planu, ali zahtijeva da njegova primjedba uđe u zapisnik. Član vijeća 

Marko Mišić primjećuje da je pod točkom 13. plana navedena potreba za sklapanje 

kolektivnog ugovora ali on smatra da to ne bi trebalo biti tu jer je kolektivni 

ugovor veš sklopljen i potpisan. Zapovjednik odgovara da je plan rađen još prije 

nekoliko mjeseci i u tom trenutku nije bio potpisan kolektivni ugovor, a osim toga 

isti je i potpisan tek u ovoj godini tako da on smatra da nema potrebe da se u tom 

dijelu plana išta mijenja. Nakon zaključenja rasprave Predsjednik vijeća stavlja 

donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i programa razvoja JVP Pl. Jezera na 

glasovanje te ju članovi Vatrogasnog vijeća jednoglasno donose. 

8. Predsjednik otvara točku dnevnog reda, za riječ se javlja član vijeća Marko Mišić i 

postavlja pitanje o evidenciji sati i drugim pravima vatrogasaca na dislokaciji. Za 

odgovor se javljaju i zapovjednik i član vijeća, Županijski zapovjednik, Hrvoje 

Ostović te odgovaraju da je poslodavac dužan isplatiti plaću prema odredbama 

kolektivnog ugovora ili drugog važećeg akta a tek nakon isplaćene plaće može 

tražiti refundaciju sredstava od HVZ-a, neki detalji oko dislokacije kao što je 

isplata dnevnica još nisu precizirani i očekuju se naputci od HVZ-a, ali evidencija 

sati vatrogasaca na dislokaciji u Petrinji se vodi samo za odrađene sate a ne za sve 

sate od odlaska iz baze do povratka kao što se radilo prije te vatrogasci nemaju 

pravo na terenski dodatak ukoliko im se isplaćuju dnevnice. Zapovjednik upoznaje 

članove sa aktima koje je donio od zadnje sjednice Upravnog vijeća i to odlukama 

o visini osnovice za izračun plaće sukladno kolektivnom ugovoru, planom nabave 

za 2021.godinu i izmjenom plana nabave za 2020.godinu sukladno donesenim 

financijskim planovima.. 

• vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice: Predsjednik zaključuje sjednicu u 15:55 

sati; 
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• oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika: nema; 

• potpis predsjednika Vatrogasnog vijeća i zapisničara: u nastavku; 

X
Ivan Pejkunović

Zapisničar

  M.P. 

X
Marko Jurić

Predsjednik VV JVP Pl. Jezera

 


