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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: 23. listopada 2018. godine 

 

 

VIII SJEDNICA 

ZAPISNIK 

 

 

 

            VIII sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera započinje sa 

radom 25.rujna 2018. godine u 18 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. Slađana Marijanović, članica UV; 

5. Zdravko Žigić, član UV i 

6. Ivan Pejkunović, zapovjednika postrojbe. 

 

Predsjednik UV Marko Jurić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, ispričao se zbog 

promjene termina održavanja sjednice te konstatirao da su nazočni svi članovi UV-a. 

 

 

  

Ad.1. Dnevni red – prihvaćanje 

 

Predsjednik UV-a, prije davanja na glasanje prijedloga Dnevnog reda, iznosi mišljenje da je 

potrebno odustati od četvrte točke prijedloga Dnevnog reda jer se radi o aktima kojima je temelj 

najviše Zakon o vatrogastvu, a zadnjih dana je izašla u javnost informacija da bi novi zakon o 

vatrogastvu trebao biti donesen do kraja godine s primjenom od 1.1.2019. pa bi onda ubrzo trebalo 

te akte usklađivati i da je bolje pustiti izmjenu ovih akata do donošenja novog zakona. Sukladno 

tome predlaže izmjenjeni Dnevni red: 

 

1. Dnevni red – prihvaćanje;  

2. Zapisnik sa VII sjednice – rasprava i prihvaćanje; 

3. Izmjena Financijskog plana za 2018.godinu – rasprava i prihvaćanje; 

4. Disciplinski postupak, Mirsad Ajkić – rasprava i donošenje odluke i 

5. Razno. 

 

Pita prisutne imali netko primjedbu ili još neku dopunu takvoga dnevnog reda. 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 VII sjednice – rasprava i prihvaćanje 

 

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

na zapisnik sa VII sjednice. Nitko od članova nema primjedbi na tako napisani Zapisnik te ga 

Predsjednik UV-a stavlja na glasanje i članovi UV-a gajednoglasno prihvaćaju.  
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Ad.3. Izmjena Financijskog plana za 2018.godinu – rasprava i prihvaćanje 

 

Predsjednik UV-a otvara treću točku Dnevnog reda pita nazočne jesu li pogledali prijedlog 

Izmjena koji je dostavljen te otvara raspravu. 

Za riječ se javlja zapovjednik i iznosi podatke o nekoliko izmjena u prijedlogu u odnosu na 

doneseni Financijski plan i pojašnjava razloge promjena te iznosi podatak da je od dostave 

materijala članovima UV reagirala voditeljica računovodstva Općine jer je utvrdila da iznos plaća i 

doprinosa nisu postavljeni u pravilnom omjeru i da je on u suradnji s općinskim računovodstvom to 

uskladio i takav prijedlog je na razmatranju u općini, ali da on nije imao vremena pripremiti taj novi 

prijedlog za članove te predlaže da oni sačekaju dok ga on nađe ili da prihvate prijedlog izmjene sa 

tim izmjenama, a predsjednik će im dostaviti ove izmjene naknadno. 

Slađana Marijanović traži nekoliko pojašnjenja po stavkama i kontima prijedloga na koje 

zapovjednik odgovara, te konstatira da neke od stavki nisu dobro raspoređene po kontima ali 

zapovjednik odgovara da je on napravio prijedlog na temelju rasporeda konta kako ih je napravilo 

računovodstvo u polugodišnjem financijskom izvješću i da je takav usklađen i dogovoren sa 

općinskim računovodstvom pa se ona slaže da raspored i ostane takav. 

Nakon rasprave Predsjednik stavlja prijedlog izmjena proračuna za 2018.godinu na glasanje 

te ga članovi jednoglasno prihvaćaju. 

 

 

 

Ad.4. Disciplinski postupak, Mirsad Ajkić – rasprava i donošenje odluke  

 

Predsjednik UV-a otvara četvrtu točku Dnevnog reda, iznosi činjenicu da su članovima 

dostavljeni materijali sa prijedlogom pokretanja postupka od strane zapovjednika i dokazi kao 

prilog te otvara raspravu. 

Razvija se dugotrajna i mukotrpna rasprava u kojoj Ivan Bobinac i Slađana Marijanović 

zastupaju stav da ne postoji nikakva krivnja Mirsada Ajkića, te gospođa Marijanović krivnju  i lošu 

komunikaciju prebacuje na  zapovjednika, Predsjednik pokušava ukazati na činjenice o postojanju 

krivnje koje su očite iz priloženih materijala, a Berislav Tokmakčija zastupa stav da bi prije 

donošenja bilo kakve odluke trebalo saslušati Mirsada Ajkića u čemu ga podržava i Zdravko Žigić. 

Nakon razvlačenja rasprave iz koje nije proizašao nikakav zaključak, Predsjednik odlučuje 

istu zaustaviti i zaključiti ovu točku dnevnog reda bez donošenja ikakve odluke ili zaključka, 

odnosno ukazuje na činjenicu da zapovjednik ima ovlasti izreći opomenu ili neku drugu 

disciplinsku mjeru i bez  suglasnosti UV. 

 

 

 

Ad.5. Razno 

 

Predsjednik UV otvara zadnju točku Dnevnog reda. Za riječ se javlja Ivan Bobinac te 

mašući nekakvim komadom papira pita Predsjednika zna li on za ovo i zašto se u postrojbi ne radi 

po tome. Predsjednik traži da pogleda o čemu se radi, no uspijeva samo vidjeti da se radi o 

nekakvom dopisu od Ministarstva rada upućenom nekome osobno i da nigdje nema naznake da je 

upućeno Javnoj vatrogasnoj postrojbi te konstatira da se tu nema o čemu raspravljati na što Ivan 

Bobinac napušta sjednicu prije zaključenja iste. 

Slađana Marijanović opet pokreće pitanje plaćenog dopusta Ivana Pejkunovića, na što 

Predsjednik odgovara da Upravno vijeće nije nadležno za kontrolu plaćenog dopusta ali da je on 
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svejedno već izvršio uvid u taj plaćeni dopust i da ne vidi u tome ništa sporno osim, možda da se to 

što koristi Pejkunović ne bi trebalo zvati plaćeni dopust nego slobodni dani. Slađana Marijanović 

nije zadovoljna objašnjenjem te pokušava razviti raspravu ali Predsjednik prekida daljnju raspravu o 

ovoj temi i postavlja pitanje ima li još netko nešto za raspraviti pod ovom točkom Dnevnog reda 

Nitko se više nije javio za riječ pa je Predsjednik UV-a zatvorio VIII sjednicu UV-a u 19 sati 

i 26 minuta.  

 

 

 

U Korenici: 27.rujna 2018.godine 

 

 

M.P. 

 

X
Ivan Pejkunović

Zapisničar

  

X
Marko Jurić

Predsjednik UV JVP Pl. Jezera

 


