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IX.SJEDNICA 
 

ZAPISNIK 
 

            IX. sjednica UV JVP Plitvička Jezera započinje s radom 08.11.2018. u 19,00 sati u 
prostorijama JVP Pl. Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja 4. 
 
Nazočni: 
1. Marko Jurić, predsjednik UV; 
2. Berislav Zokmakčija, član UV; 
3. Ivan Bobinac, član UV; 
4. Slađana Marijanović, član UV; 
5. Zdravko Žigić, član UV i  
6. Ivan Pejkunović, zapovjednik JVP 
 
              Predsjednik UV otvorio je IX. sjednicu, pozdravio sve nazočne, konstatirao da su nazočni svi 
članovi i predlaže slijedeći   
 

DNEVNI RED: 
 
 

                      1. Dnevni red – prihvaćanje; 
                      2. Zapisnik s VIII. Sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
                      3. Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2018. – rasprava i prihvaćanje; 
                      4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Pl. Jezera – rasprava 
                          i donošenje odluke; 
                      5. Pravilnik o plaći, izmjena – rasprava i donošenje odluke i  
                      6. Razno  
 
               Slađana Marijanović primjećuje da u financijskom izvješću, pregled računa za refundaciju 
nedostaje do kraja 30.09.2018. Predsjednik UV je predložio da ako ima previše materijala za 
kopiranje, neka se članovima Upravnog vijeća dostavi u elektronskom obliku, a ukoliko netko ne 
koristi mail, dobiti će kopirano. Slađana Marijanović postavlja pitanje u vezi točke broj4.  Dnevnog 
reda oko izmjene Pravilnika, jer je na prošloj sjednici odgođena ista do poslije Nove godine, dok ne 
bude novi Zakon o vatrogastvu. Predsjednik UV odgovara da je upitno hoće li biti novi Zakon, te da se 
ovaj Pravilnik donosi da olakša rad JVP. U vezi izmjena Pravilnika, Ivan Bobinac smatra da jedna osoba 
ne može biti i vozač i voditelj prilikom vatrogasne intervencije. Zapovjednik JVP odgovara da je to 
moguće i da se tako radi već 20 godina. Predsjednik UV daje dnevni red na usvajanje.  
 
Dnevni red usvojen s 3 glasa za, 1 suzdržan i 1 protiv. 
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Ivan Bobonac primjećuje da nije postavljene pitanje izmjene i nadopune dnevnog reda prije 
izglasavanja, jer smatra da je veliki problem blokada računa JVP. 
Predsjednik UV odgovara da je to uvršteno pod točkom razno, te da nastavljamo sa sjednicom. 
 
Ad 2) Zapisnik s VIII. sjednice – rasprava i prihvaćanje 
             Ivan Bobinac primjećuje da nema izjave od Zapovjednika u kojoj kaže da ne postoji zakonom 
propisano vrijeme izlaska na intervenciju, te da može Marka Ostovića prisiliti da se vrati živjeti u 
Korenicu ili mu dati otkaz. 
S. Marijanović kaže da je Zapisnik nepotpun, bez bitnih mišljenja i zaključaka, te da sadrži pojedine 
netočne dijelove. Smatra da je problem u tome što sam Zapovjednik JVP vodi zapisnik, te misli da nije 
kompetentna osoba za pisanje zapisnika.. Bio je dogovor da zapisnik piše zamjenik zapovjednika, a 
njega sad nema. 
Predsjednik UV pita da li netko ima volje preslušati audio zapis i napisati zapisnik. S. Marijanović 
odgovara da će ona napisati Zapisnik s ove 9. Sjednice. Zatim pita može li se Zapisnik s prošle sjednice 
ispraviti i nadopuniti. Kako je to nemoguće, predsjednik UV daje zapisnik na glasanje. 
Zapisnik je usvojen s 3 glasa za, 1 suzdržan i 1 protiv. 
 
Ad 3) Financijsko izvješće za period 01.01.-30.09.2018. – rasprava i prihvaćanje 
             Predsjednik UV pita da li ćemo dobiti materijale za financijsko izvješće. Zapovjednik odgovara 
da je izvješće formalno, isto se dostavlja u Finu, te da nije usklađeno između računovodstva. 
Predsjednik UV smatra da bi sve materijale koji se tiču financija bilo dobro dostavljati pojedinačno na 
mail članova UV. Smatra da je velika stavka za energiju – grijanje, te to treba što prije rješavati. 
Najbrže rješenje je rekonstrukcija postojećeg objekta. Predsjednik UV daje financijsko izvješće na 
glasanje. Financijsko izvješće je usvojeno s 3 glasa za i 2 suzdržana. 
 
Ad 4) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JVP Pl. Jezera – rasprava i donošenje odluke                    
           Zapovjednik JVP kaže da je za Pravilnik potrebno tražiti suglasnost od osnivača, te da je i 
dobivena. Ivan Bobinac iznosi da je ovo jedinstveno u županiji, te da nigdje u pravilniku ne postoji da 
voditelj grupe mora imati C kategoriju. Smatra da to ne doprinosi efikasnosti intervencije, te da dva 
vatrogasca ne mogu ulaziti u objekt spašavati ljude. Zapovjednik odgovara da dvojica vatrogasaca ne 
mogu samostalno vršiti unutarnju navalu, ali spašavaju i rade vanjsku navalu. Smatra da je u 
Pravilniku sve stručno napisano, te da će inspektor za vatrogastvo to prekontrolirati. Ivan Bobinac 
konstatira da su zaposlenici JVP imali sastanak, te da su jednoglasno protiv ovog Pravilnika. 
S. Marijanović smatra da pravilnik nije usklađen sa Zakonom o vatrogastvu, a Zapovjednik odgovara 
da nije, ali da je propust u Zakonu. B. Tokmakčija pita da li bi novi pravilnik olakšao rad postrojbe, na 
što je dobio  potvrdan odgovor. Predsjednik daje na glasanje novi Pravilnik.  
Pravilnik je usvojen s 3 glasa za i 2 protiv. 
 
Ad 5) Pravilnik o plaći, izmjena – rasprava i donošenje odluke 
           Predsjednik UV objašnjava da se Pravilnik o plaći mijenja u dijelu koji se odnosi na dio radnog 
mjesta za voditelja smjene i voditelja odjeljenja, mijenja se samo naziv radnog mjesta, a koeficjent 
ostaje isti. 
S. Marijanović predlaže nadopunu i predlaže da se izmjeni koeficjent za radno mjesto zapovjednik i 
zamjenik zapovjednika. Predsjednik UV odgovara da će se u dogledno vrijeme održati tematska 
sjednica koja će imati točku dnevnog reda vezano za koeficjente i radna mjesta. 
I. Bobinac smatra da treba biti izmjena za sva radna mjesta. 
Predsjednik daje Pravilnik o plaći na usvajanje.  
Pravilnik o plaći usvojen s 3 glasa za i 2 protiv. 
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Ad 6) Razno 
                  Predsjednik UV je dobio prigovore i žalbe od djelatnika JVP, međutim nije uspio sve 
pogledati i neke je dobio prije sjednice, a i ostali članovi UV ih nemaju u materijalima, pa će to 
pripremiti za slijedeću sjednicu. I. Bobinac pita za blokadu računa JVP i da li postoji odgovorna osoba 
koja je do toga dovela. 
Zapovjednik odgovara da je račun blokiran 23.10.2018. Kada su sjeli novci za isplatu plaće, račun je 
odblokiran, a načelnik je napisao odluku o prijenosu sredstava koji će pokriti iznos plaće. I. Bobinac 
informira članove UV da će doći čelni ljudi iz sindikata po pitanju tužbi. 
Predsjednik UV predlaže da se I. Bobinac kao predstavnik sindikata angažira i predloži načelniku 
sastanak i  neko rješenje po pitanju KU ili sporazuma.  
                 B. Tokmakčija predlaže da se S. Marijanović omogući snimka sjednice na USB sticku, kako bi 
mogla kod kuće pisati zapisnik, jer bi joj to bilo jednostavnije. Predsjednik UV ovaj prijedlog daje na 
glasanje. Prijedlog usvojen s 5 glasova za. 
Sjednica zatvorena u 20.30. 
 
 
 
 
 
Zapisničar: 
Slađana Marijanović 
 
__________________                                                                                                                                            
                                                                                                                        Predsjednik UV 
                                                                                                                             Marko Jurić 
 
                                                                                                                      ___________________       


