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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: 28. prosinca 2020. godine 

 
 

VII SJEDNICA 
ZAPISNIK 

 
 
 

            VII sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera počinje sa radom 
16. kolovoza 2018. godine u 20 sati i 40 minuta 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, v.d. zapovjednika postrojbe. 

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

nazočni svi članovi UV-a. 
 
 

  
Ad.1. Dnevni red – prihvaćanje 

Predsjednik UV-a predlaže sljedeći Dnevni red: 
1. Dnevni red – prihvaćanje;  
2. Zapisnik sa V sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
3. Zapisnik sa VI sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
4. Izvješće o radu JVP Pl. Jezera za period od 1.1. do 30.6.2018. godine – rasprava i 

prihvaćanje; 
5. Financijsko izvješće za period od 1.1. do 30.6.2018. godine – rasprava i prihvaćanje;                                                                                           
6. Natječaj za imenovanje zapovjednika – otvaranje ponuda, rasprava i prijedlog 

imenovanja i 
7. Razno. 
 

Pita prisutne imali netko primjedbu ili dopunu takvoga dnevnog reda. Pošto se nitko nije 
javio za riječ Predsjednik UV-a je stavio predloženi Dnevni red na glsovanje te ga je UV 
jednoglasno usvojilo.   

 
 

 
Ad.2. Zapisnik sa V sjednice – rasprava i prihvaćanje 
Predsjednik UV-a je otvorio drugu točku Dnevnog reda i pita prisutne imali tko primjedbi na 

zapisnik sa V sjednice UV-a. Za riječ se javila gđa. Marijanović i izjavljuje da ona nije zadovoljna 
sa predočenom analizom koju su tražili od zapovjednika u vezi plaćenih dopusta za 2017.godinu te 
da su u istoj navedi i podaci o godišnjim odmorima koje oni nisu tražili. Dodaje da je analiza 
nejasna i da se iz nje ne može doći do informacija koje su oni htjeli doznati. Član UV-a Tokmakčija 
ponavlja mišljenje, koje je izrekao i na prošloj sjednici, da je potrebno ako netko ima saznanja o 
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nedopuštenom korištenju plaćenog dopusta da izjavi imenom i prezimenom o kojem je zaposleniku 
riječ. Zapovjednik izjavljuje da je pod ovom točkom riječ o prihvaćanju zapisnika sa V sjednice te 
da UV ne može imati uvid u plaćene dopuste zaposlenika jer su ti podaci tajni. Dodaje da uvid u 
plaćene dopuste zaposlenika može obaviti inspekcija rada. 
Gđa. Marijanović nije mišljenja da su ti podaci tajni te čita članak 62. Statuta JVP Pl. Jezera koji to 
potvrđuje.V.d.zapovjednik izjavljuje da UV nije ovlašteno tijelo po ničemu i za ništa.  
Član UV-a Bobinac konstatira da u tom slučaju onda UV treba raspustiti. Potom se povela rasprava 
o tome dali su podaci o godišnjim odmorima i plaćenim dopustima tajni ili nisu te kada se isti smiju 
ili nesmiju nekome predočiti. Nakon rasprave Predsjednik UV-a je stavio na glasovanje Zapisnik sa 
V sjednice UV-a te ga je UV jednoglasno prihvatilo.  
 

 
 

Ad.3. Zapisnik sa VI sjednice – rasprava i prihvaćanje 
Predsjednik UV-a otvara treću točku Dnevnog reda i pita imali netko primjedbi na zapisnik 

sa VI sjednice UV-a. Budući da nitko nije imao primjedbi na zapisnik isti stavlja na glasovanje te ga 
članovi UV-a usvajaju sa četiri glasa za i jednim suzdržanim (gđa. Marijanović se izjasnila kao 
suzdržana).  

 
 
 
Ad.4. Izvješće o radu JVP Pl. Jezera za period od 1.1. do 30.6.2018. godine – rasprava i 

prihvaćanje 
Predsjednik UV-a otvara četvrtu točku Dnevnog reda i daje riječ v.d. zapovjedniku. On 

izjavljuje da je ovo izvješće u obliku kakvom ga i inače radi. Iz njega je razvidno da je broj 
intervencija manji u odnosu na isti period prošle godine, da je manje bilo požarnih intervencija a 
više poplavnih kao i da je povećan iznos za popravke vozila. Obavještava UV da je tijekom lipnja 
zaprimljena presuda vezana za jednu od tužbi koje se vode između djelatnika i postrojbe. 
Predsjednik pita dali je ta presuda „išla“ na izvršenje. Zapovjednik odgovara da se računovodstvo 
postrojbe (Portik Comerc) nije usudilo izračunavati presuđeni iznos plus zatezne kamate tako da je 
to prepušteno da ide na ovrhu a u tom slučaju će taj iznos izračunati FINA. 
Gđa. Marijanović pita o kojim je iznosima po tužbama riječ bez kamata i dobiva odgovor da je po 
prvoj tužbi, koja je pravomoćna, riječ o 60.000kn plus 70.000kn a po drugoj tužbi je riječ u iznosu 
od 200.000kn po njegovoj procjeni. Objašnjava da je u prvoj tužbi prvi navedeni iznos vezan za 
sama potraživanja a drugi za troškove postupka. Nadalje obavještava UV da je po pravomoćnoj 
presudi već podnijeta žalba Vrhovnom sudu i pokrenuta ustavna tužba. Izjavljuje da je za drugu 
tužbu u grubo izračunao, u prisustvu gđe. Polić, da je potrebno osigurati rebalansom 100.000kn. 
Budući se nitko više nije javio za raspravu Predsjednik UV-a je stavio na glasovanje Izvješće o radu 
JVP Pl. Jezera za period od 1.1. do 30.6.2018. godine 2018. godinu te ga je UV jednoglasno 
usvojilo.   
 

 
 

Ad.5. Financijsko izvješće za period od 1.1. do 30.6.2018. godine – rasprava i 
prihvaćanje 

Predsjednik UV-a otvara petu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. Zapovjednik 
objašnjava da financijsko izvješće sadrži sve što je „prošlo“ kroz postrojbu u navedenom periodu to 
jest što se u istoj nabavljalo. Dodaje da je uz izvješće članovima UV-a na uvid dostavio i popis 
računa u obliku u kakvom se vode u postrojbi na osnovu kojeg se na mjesečnoj bazi od Općine Pl. 
Jezera traži refundacija troškova. Obavještava UV da ovakvu tablicu šalje i računovodstvu 
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postrojbe kako bi se uskladili računovodstveni poslovi između općine, računovodstva i postrojbe što 
se je, po njemu, u zadnje vrijeme i uspjelo ali još ima određenih nesuglasica.   
Za riječ se javila gđa. Marijanović i pita na što se odnose iznosi od 1.400,00kn i 200,00kn plaćeni 
Prekršajnom sudu u Gospiću. Zapovjednik odgovara da se tu radi o plaćanju jedne kazne i to 
200,00kn su iznosili troškovi sudskog postupka a 1.400,00kn iznosi kazna za postrojbu kada je 
inspektor tijekom inspekcijskog pregleda utvrdio a sud presudio da nezadovoljavam uvjete za 
zapovjednika postrojbe. Upoznaje UV sa tim da sam i ja, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, 
također za navedeni prekršaj platio kaznu u iznosu od 600,00kn.  

 
Za riječ se javio član UV-a Bobinac i izjavljuje da je u izvješću uočio da se odvjetnicu Anu Bobinac 
i ostale sudske troškove platilo 11.500,00kn i pita tko plaća odvjetnika (Anu Bobinac) uzimajući u 
obzir da je zadnju tužbu/sud postrojba izgubila. Mišljenja je da bi po ovom pitanju trebalo uputiti 
dopis općini da se vidi jesu li oni upoznati sa tim i zanima ga tko će za to odgovarati. 
Predsjednik UV-a konstatira da je ovdje riječ o plaćanju odvjetnika koji zastupa JVP Pl. Jezera a 
ničiji osobni i pita člana UV-a Bobinca jeli mu to jasno a on odgovara da je. 
Potom je Predsjednik UV-a stavio na glasovanje Financijsko izvješće za period od 1.1. do 
30.6.2018. godine te ga je UV jednoglasno usvojilo.    
   

 
 
Ad.6. Natječaj za imenovanje zapovjednika – rasprava i donošenje odluke 
Predsjednik UV-a otvara šestu točku Dnevnog reda. Za riječ se javila gđa. Marijanović i pita 

može li dobiti tekst natječaja zbog lakšeg praćenja ove točke te je natječaj ubrzo podijeljen svim 
članovima UV-a. Zatim gđa. Marijanović traži da v.d.zapovjednik napusti sjednicu dok se ne završi 
rasprava i glasovanje po 6. točci Dnevnog reda. Mišljenja je, budući se v.d.zapovjednik javio na 
natječaj, da kao kandidat za radno mjesto zapovjednika nebi trebao prisustvovati sjednici dok 
članovi UV-a raspravljaju o njegovoj natječajnoj dokumentaciji. Zatim je zamolila Predsjednika 
UV-a da pročita životopis i zamolbu kandidata te da se nakon toga obavi pregled pristigle 
dokumentacije kandidata. Nakon rasprave o tome dali zapovjednik mora napustiti sjednicu ili ne 
v.d.zapovjednik je istu napustio.  
Predsjednik UV-a konstatira da je natječaj za zapovjednika bio otvoren do 06.08.2018. godine i da 
je stigla jedna zamolba za natječaj (kandidat je Ivan Pejkunović). Potom je pročitao zamolbu i 
životopis kandidata za radno mjesto zapovjednika JVP Pl. Jezera. Nakon toga je UV pregledavalo 
natječajnu dokumentaciju kandidata. Povela se rasprava o vjerodostojnosti uvjerenja o duševnoj i 
tjelesnoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustave jer je na dostavljenom uvjerenju navedeno da je 
kandidat sposoban za obavljanje dužnosti zamjenika zapovjednika postrojbe. 
Nakon detaljnijeg pregledavanja dokumentacije i rasprave Predsjednik UV-a konstatira da kandidat 
posjeduje svu potrebnu dokumentaciju traženu natječajem i da je ista zaprimljena u zakonskom 
vremenskom roku. Potom daje na glasovanje prijedlog da Ivana Pejkunovića predlože za 
imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera te ga UV usvaja sa tri glasa za (Marko Jurić, Berislav 
Tokmakčija i Zdravko Žigić) i dva protiv (Ivan Bobinac i Slađana Marijanović).  
 
 

 
Ad.7. Razno 
Predsjednik UV otvara zadnju točku Dnevnog reda. Gđa. Marijanović se javila za riječ i 

konstatirala da je njoj problematično vrijeme u kojem se održavaju sjednice te pita Predsjednika 
UV-a može li se to pomaknuti za nekakav raniji termin. Kroz razgovor članovi UV-a su se 
dogovorili da vrijeme početka sljedećih sjednica bude oko 18:00 sati. 
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Predsjednik UV-a pita zapovjednika kako bi se tehnički izveo početak plaćanja naknade 
članovima UV-a i on mu odgovara da određeni iznos za tu svrhu treba uvrstiti u rebalans postrojbe 
ali i da navedeno treba uskladiti sa rebalansom Općine Pl. Jezera.   

Nitko se više nije javio za riječ pa je Predsjednik UV-a zatvorio VII sjednicu UV-a u 21 sat i 
46 minuta.  
 
 
 

U Korenici: 31. kolovoza 2018.godine 
 
 

M.P. 
 

X
Ozren Sabljak
Zapisničar

  

X
Marko Jurić
Predsjednik UV JVP Pl. Jezera

 


