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II SJEDNICA 
DOPUNA ZAPISNIKA 

 
 

            Na III sjednici Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera koja je održana 
28. prosinca 2017. godine u prostorijama JVP Pl. Jezera, u Korenici, Trg svetog Jurja 4 članica UV 
gđa. Marijanović je zatražila nadopunu Zapisnika sa II sjednice održane 31. listopada 2017. godine. 
 
 Slijedom navedenoga u točci Ad.7. Zapisnika sa II sjednice Upravnog vijeća Javne 
vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera iza stavka „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.“ dodaje se:  
V.d. zapovjednika postrojbe izjavljuje da je on predložio ono što treba predložiti a da UV donese 
odluku kakvu god hoće te da je postrojba u situaciji, kada „ode“ Zdravko Kukuruzović, da nema 
četvrtog vozača i da u „našem“ pravilniku jasno stoji uvjet da treba biti KV vozač a da takvoga 
„mi“ nemamo.   
Član UV Bobinac izjavljuje: „Što si ga stavio? ʼko ga je stavio? Sve si ti to slagaʼ i sad si zakuvo,  
došaʼ si u probleme i sad to i tražiš.“ 
V.d.zapovjednika izjavljuje: „Nije bitno ʼko ga je stavio. Ne mogu ja sa Vama toliko raspravljati. Ja 
ću sutra ostavku podnijeti. Neću više raditi uopće. Meni to netreba. Vi tražite sebi zapovjednika 
koga hoćete.“ 
 
 Član UV Bobinac je također na III sjednici Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe 
Plitvička Jezera tražio nadopunu Zapisnika sa II sjednice održane 31. listopada 2017. godine.  
 Ponovnim preslušavanjem tonskog zapisa navedene sjednice utvrdio sam da član UV 
Bobinac nije izjavio to što je tražio da se unese kao nadopuna Zapisnika sa II sjednice UV-a stoga 
traženu nadopunu nemogu niti unijeti.  
 
 
 
 

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