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XII SJEDNICA 
ZAPISNIK 

 
 
 

            XII sjednica Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera započinje sa 
radom 30.prosinca 2019. godine u 17 sati u prostorijama JVP Pl. Jezera, u Korenici, Trg svetog 
Jurja 4.  
 

Nazočni: 
1. Marko Jurić, Predsjednik UV; 
2. Berislav Tokmakčija, član UV; 
3. Marko Mišić, član UV; 
4. Radmila Stojanović, članica UV; 
5. Zdravko Žigić, član UV i 
6. Ivan Pejkunović, zapovjednika postrojbe. 

 
Predsjednik UV Marko Jurić je otvorio sjednicu, pozdravio nazočne, predstavio novu 

članicu UV-a (gđu. Radmilu Stojanović) 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 XI sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
3. Zapisnik sa IV telefonske sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
4. Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2018. – 31.12.2018. – rasprava i prihvaćanje; 
5. Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2019. – 30.6.2019. – rasprava i prihvaćanje;  
6. Izvješće o radu JVP Pl. Jezera za period 1.1. – 30.6.2019.godine – rasprava i prihvaćanje; 
7. Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2019. – 30.9.2019. – rasprava i prihvaćanje;  
8. Pravilnik o radu – rasprava i donošenje odluke; 
9. Izmjena Financijskog plana JVP Pl. Jezera za 2019.godinu – rasprava i prihvaćanje; 
10. Financijski plan JVP Pl. Jezera za 2020.godinu s projekcijom za 2021. i 2022.godinu – 

rasprava i prihvaćanje; 
11. Plan rada i program razvoja JVP Pl. Jezera za 2020.godinu – rasprava i prihvaćanje; 
12. Tužbe zaposlenika – izvješće zapovjednika, rasprava i zaključak i   
13. Razno. 
 

Pošto nitko nije imao primjedbi predsjednik UV-a je stavio predloženi Dnevni red na 
glasanje te ga je UV jednoglasno usvojilo.   
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Ad.2. Zapisnik sa XI sjednice – rasprava i prihvaćanje 
Predsjednik UV-a je otvorio drugu točku Dnevnog reda i pitao prisutne ima li tko primjedbi 

na zapisnik sa XI sjednice. Podsjetio je prisutne da je snimač tijekom XI sjednice u jednom trenutku 
prestao snimati pa su on i zapovjednik, po tonskom zapisu sa kojim su raspolagali i sjećanju 
napisali zapisnik za XI sjednicu UV-a.   

Za riječ se javio član UV-a Marko Mišić i komentirao točku 12 Zapisnika sa XI sjednice 
(Raspored rada – izvješće zapovjednika). Izražava neslaganje sa napisanim (‟...Marko Mišić se 
javlja i izjašnjava se da djelatnici nemaju ništa protiv provođenja preraspodjele...„) i traži da se u 
tom dijelu ispravi Zapisnik sa XI sjednice. Pojašnjava da on to tako nije rekao i da on i članovi 
sindikata nisu za ovakvu preraspodjelu radnog vremena jer se na taj način smanjuje operativna 
spremnost postrojbe, ne radi se sukladno Zakonu o radu i oneomogućuje se zaposlenicima JVP Pl. 
Jezera da odrade mjesečni fond radnih sati. 
Dodaje da zaposlenici nemaju problema sa preraspodjelom sati preko mjesečnog fonda radnih sati 
ali im se treba omogućiti da odrade onoliko sati koliko iznosi fond radnih sati za tekući mjesec. 

Zapovjednik izjavljuje da nije istina da član UV-a Mišić nije podržao preraspodjelu radnog 
vremena i da je u zapisnik uneseno onako kako je on izjavio te da je još rekao kako zaposlenicima i 
odgovaraju slobodne smjene jer će ih onda moći koristiti kad budu htjeli.  

Mišić ponavlja da poslodavac zaposlenicima treba omogućiti da mjesečno odrade minimalno 
onoliko sati koliki je fond radnih sati za pojedini mjesec a što se tiče sati preko fonda radnih sati on 
za zaposlenike nije upitan te će oni koristiti slobodne smjene dobivene iz tih sati.  

Zapovjednik citira 2. stavak članka 66. Zakona o radu koji omogućava poslodavcu da 
napravi preraspodjelu radnog vremena. 

Nakon kraće rasprave dogovoreno je da će predsjednik i zapovjednik preslušati tonski zapis 
sa XI sjednice i ako je snimljen taj dio na koji se član UV-a Mišić referira te ako utvrde da je on 
tada nešto drugačije izjavio onda će se promjene unijeti u zapisnik. 

 
Predsjednik UV-a stavlja na glasanje Zapisnik sa XI sjednice i članovi UV-a ga prihvaćaju 

sa 3 glasa za 1 protiv (M.Mišić) i 1 suzdržanim (B.Tokmakdžija).  
 

Ad.3. Zapisnik sa IV telefonske sjednice – rasprava i prihvaćanje 
Predsjednik UV-a otvara treću točku Dnevnog reda i pita nazočne jesu li svi upoznati sa 

Zapisnikom sa IV telefonske sjednice i imali netko primjedbi na isti.  
Pošto nitko nije imao primjedbi predsjednik UV-a je stavio navedeni zapisnik na glasanje te ga je 
UV jednoglasno usvojilo. 
 

Ad.4. Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2018. – 31.12.2018. – rasprava i 
prihvaćanje;  

 Predsjednik UV-a otvara četvrtu točku Dnevnog reda i izjavljuje da je na zadnjoj sjednici 
bilo nekih spornih „konta“ za koje je gđa. Marijanović tražila da joj se dodatno objasne. Objašnjava 
da je pisanim putem tražio od općinskog računovodstva da se očituje o spornim kontima te je 
zaprimljeno očitovanje općinskog računovodstva (gđe. Mirjane Đević) koje su članovi UV-a dobili 
u materijalima.  

Nakon pitanja Marka Mišića dali je u očitovanju sve traženo i objašnjeno zapovjednik 
odgovara da je općinsko računovodstvo u očitovanju objasnilo zašto je koji iznos razvrstan u 
određeni konto. Budući da se nitko više nije javio za riječ predsjednik UV-a je stavio na glasanje 
Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2018. – 31.12.2018. te ga je UV jednoglasno usvojilo. 
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Ad.5. Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2019. – 30.6.2019. – rasprava i 
prihvaćanje; 

Predsjednik UV-a otvara petu točku Dnevnog reda i pita prisutne imaju li kakvih primjedbi 
na izvješće. Nitko nije imao primjedbi stoga je predsjednik UV-a stavio na glasanje Financijsko 
izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2019. – 30.6.2019. te ga je UV jednoglasno usvojilo. 

 
Ad.6. Izvješće o radu JVP Pl. Jezera za period 1.1. – 30.6.2019.godine – rasprava i 

prihvaćanje; 
Predsjednik UV-a otvara šestu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. Zapovjednik 

konstatira da je jedan zaposlenik u ožujku 2019 godine otišao u mirovinu, da u promatranom 
periodu postrojba nije imala zamjenika zapovjednika, da je u travnju traženo mišljenje glavnog 
vatrogasnog zapovjednika o tome dali zaposlenik Sabljak ispunjava uvjete za zamjenika 
zapovjednika, da do kraja pisanja ovoga izvješća nije stigao njegov odgovor ali da je mišljenje 
glavnog vatrogasnog zapovjednika stiglo prije neki dan te da je na osnovu toga popunjeno radno 
mjesto zamjenika zapovjednika. Dodaje da je u izvješću i točka „Radnopravni status vatrogasaca“ 
jer već duže vrijeme u postrojbi postoji problem oko načina vođenja evidencije radnika i rasporeda 
rada zaposlenika zbog čega je i pokrenuto nekoliko tužbi od strane zaposlenika. Objašnjava da je 
potrebno, kako bi postrojba funkcionirala kako treba, da vatrogasac tijekom godine ima 2190 sati 
rada, što je dopušteno Zakonom o radu, ali da ih vatrogasci po KU ne mogu imati više od 2000 po 
vatrogascu i tu je ta razlika zbog koje dolazi do neslaganja i problema sa rasporedom rada. Pojasnio 
je još da je bilo više požarnih intervencija u odnosu na prijašnje godine u promatranom periodu. 
Upoznaje UV sa činjenicom da se u proračunu Općine Pl. Jezera planiraju određena sredstva za 
početak izgradnje vatrogasnog doma. Riječ je o 1.000.000,00kn općinskih sredstava i plan je 
„povući“ 2.000.000,00kn iz EU fondova. Dodaje da je građevinska dozvala za vatrogasni dom iz 
2005. godine ali da još vrijedi pošto su neki određeni radovi tada bili započeti.     
Nakon kraćeg razgovora svih prisutnih o vatrogasnom domu predsjednik UV-a je stavio na glasanje 
Izvješće o radu JVP Pl. Jezera za period 1.1. – 30.6.2019.godine te ga je UV usvojilo sa 4 glasa za i 
1 suzdržanim (Marko Mišić). 

 
Ad.7. Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2019. – 30.9.2019. – rasprava i 

prihvaćanje; 
Predsjednik UV-a otvara sedmu točku Dnevnog reda i pita zašto se  financijska izvješća 

„preklapaju“.  Jedno je za period od 1.1.2019. – 30.6.2019.godine a drugo za period od 1.1.2019. – 
30.9.2019.godine. Zapovjednik objašnjava da se tijekom godine prave financijska izvješća po 
tromjesečjima te da ih je potrebno usvojiti. Budući nitko nije imao primjedbi na izvješće 
predsjednik UV-a je stavio na glasanje Financijsko izvješće JVP Pl. Jezera od 1.1.2019. – 
30.9.2019. te ga je UV jednoglasno usvojilo.  
 

Ad.8. Pravilnik o radu – rasprava i donošenje odluke; 
Predsjednik UV-a otvara osmu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. Zapovjednik 

izjavljuje da je riječ o klasičnom pravilniku o radu koji poslodavac donosi i da nije povoljan za 
zaposlenike ali je u skladu sa zakonom. Budući je zadnji donesen 2011. godine trebalo ga je 
promijeniti i uskladiti sa Zakonom o radu iz 2014. godine a rok za to je bio 6 mjeseci. Objašnjava 
da je u prijedlogu pravilnika (koji je bio na razmatranju kod osnivača i čekao se njihov odgovor) u 
zaglavlju navedeno da ga donosi UV uz suglasnost osnivača, ali su to oni odbili te je navedeno 
potrebno ispraviti i napisati „UV JVP Pl. Jezera nakon savjetovanja sa sindikatom i osnivačem 
donosi Pravilnik o radu“. Dodaje da su radnici protiv ovakvog prijedloga pravilnika o radu jer isti 
dosta smanjuje prava radnika u odnosu na prava iz kolektivnog ugovora i da je ovaj pravilnik nešto 
povoljniji od pravilnika koji je na snazi (pravilnik iz 2011.godine). Ističe da je jedna od odredbi 
koja je uvrštena u ovaj pravilnik odredba o diskriminaciji koja prije nije postojala. 
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Član UV-a Mišić pita dali se treba sada donositi pravilnik o radu, budući da se nije mijenjao 
od 2014.godine kada ga je trebalo uskladiti sa Zakonom o radu a imajući u vidu i činjenicu da 
1.1.2020. godine na snagu stupa novi Zakon o vatrogastvu i tamo stoji da će se mijenjati većina 
pravilnika i akata koji već postoje u postrojbama.   
Zapovjednik odgovara da se pravilnik o radu donosi na temelju Zakona o radu a ne na temelju 
Zakona o vatrogastvu. Predsjednik UV-a dodaje kako pravilnik o radu moraju imati ali da se na 
radnike JVP-a neće primjenjivati ništa negativno iz njega u pogledu njihovih prava koja su 
umanjena u odnosu na ona iz KU-a te da se o tome već puno puta raspravljalo i da je tu sve jasno. 

Član UV-a Mišić pita dali postrojba mora imati pravilnik o radu iako ima manje od 20 
zaposlenika a zapovjednik odgovara da to nije bitno te u slučaju da postoji pravilnik o radu koji je 
na snazi on ne može štetiti i da ga treba koristiti. Sa tim se slaže i predsjednik UV-a. Zapovjednik 
dodaje da će u slučaju da ga UV prihvati pravilnik o radu biti na snazi 8 dan od objave na oglasnoj 
ploči a to je u 2020. godini. 

Članica UV-a Stojanović je mišljenja da se treba usvojiti predloženi pravilnik jer njegovo 
nepostojanje ili njegovo neusklađivanje sa Zakonom o radu, u slučaju inspekcijskog nadzora i 
utvrđivanja navedenoga, za sobom povlači odgovornost a to je u ovom slučaju odgovornost 
osnivača. 

Nakon rasprave predsjednik UV-a je stavio na usvajanje predloženi Pravilnik o radu te ga je 
UV usvojilo sa 4 glasa za i 1 protiv (Marko Mišić).  
 

Ad.9. Izmjena Financijskog plana JVP Pl. Jezera za 2019.godinu – rasprava i 
prihvaćanje; 

Pod ovom točkom Dnevnog reda zapovjednik je dobio riječ i objašnjava da je predložena 
izmjena financijskog plana JVP usklađena sa prvim rebalansom Općine Pl. Jezera. Iz njega je 
„izbijen“ vatrogasni dom budući da nije ništa poduzeto u vezi sa njim i da su ostala poslovanja po 
kontima usklađena te da u nekima ima manjih promjena. Budući da nitko nije imao primjedbi na 
predložene izmjene financijskog plana predsjednik UV-a je stavio na glasanje Izmjenu Financijskog 
plana JVP Pl. Jezera za 2019.godinu te ga je UV jednoglasno usvojilo.  

 
Ad.10. Financijski plan JVP Pl. Jezera za 2020.godinu s projekcijom za 2021. i 

2022.godinu – rasprava i prihvaćanje; 
Predsjednik UV-a otvara desetu točku Dnevnog reda i daje riječ zapovjedniku. On 

objašnjava da su u plan opet uvrštena sredstva za početak izgradnje vatrogasnog doma u iznosu od 
3.000.000,00 kn. Sredstva za tu svrhu su planirana također u 2021. i 2022. godini, čak i nešto veća u 
odnosu na ona prikazana u općinskom proračunu. Dodaje da je određen znatno veći iznos za plaće 
nego do sada i da je uz financijski plan priložio i plan nabave. Predsjednik pita dali je pod kontom 
vatrogasna oprema planirano kupnja nove opreme. Zapovjednik odgovara da se taj iznos većinom 
odnosi na obnavljanje postojeće vatrogasne opreme. Upoznaje UV sa činjenicom da je poništen 
natječaj Ministarstva poljoprivrede kojim je bila planirana nabavka zaštitne opreme za vatrogasce, u 
cijeloj RH pa tako i za našu postrojbu, te da se od toga ne treba puno očekivati. A ako se tako 
odviju stvari onda nam je i ovaj iznos od 60.000,00 kn koji je planiran za to premalen.      

Nakon rasprave predsjednik UV-a je stavio na glasanje Financijski plan JVP Pl. Jezera za 
2020.godinu s projekcijom za 2021. i 2022.godinu te ga je UV jednoglasno usvojilo. 
 

Ad.11. Plan rada i program razvoja JVP Pl. Jezera za 2020.godinu – rasprava i 
prihvaćanje; 

Predsjednik je otvorio raspravu i riječ dao zapovjedniku. On objašnjava da su glavni ciljevi  
Plana rada za 2020. godinu usklađivanje rada postrojbe sa zakonom i dovođenje vatrogasne opreme 
i prostora u zadovoljavajuće stanje. Izjavljuje da će se morati mijenjati statut postrojbe kao i ostali 
akti te da upravno vijeće postrojbe neće biti u ovom obliku kako je do sada bilo već je novim 
zakonom propisano da UV trebaju imati 3 člana i određeno je kako se oni biraju to jest postavljaju. 
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To vijeće će činiti 1 član ispred osnivača, 1 član ispred vatrogasne zajednice županije i 1 član ispred 
sindikata. Obavještava prisutne da je rok za usklađivanje 6 mjeseci kao i da je zakonom propisano 
da o određenim pravima  vatrogasci potpisuju kolektivni ugovor sa osnivačem. Povela se rasprava o 
utjecaju novog Zakona o vatrogastvu na postrojbu koja je obuhvatila koeficijente radnih mjesta, rad 
u turnusu, visine otpremnine, način odlaska u mirovinu (raniji i normalni), povrede na radu, način 
predlaganja zapovjednika postrojbe. 

Član UV-a Mišić se nada da će novim Zakonom o vatrogastvu biti riješena neka pitanja koja 
su dosada bila problematična u ovoj postrojbi.  

Nakon rasprave predsjednik UV-a je stavio na glasanje Plan rada i program razvoja JVP Pl. 
Jezera za 2020.godinu te ga je UV jednoglasno usvojilo. 

 
Ad.12. Tužbe zaposlenika – izvješće zapovjednika, rasprava i zaključak 
Predsjednik je otvorio 12 točku i dao riječ zapovjedniku. On obavještava UV da je nedavno 

prihvaćena revizija suda o tužbi bivšeg zaposlenika Mirka Filipovića na iznos otpremnine koju je 
dobio. Navodi da mu je otpremnina isplaćena u visini 3 prosječne plaće a on traži da mu se isplati u 
visini 150.000,00 kn. Predsjednik UV-a pita na osnovu čega Mirko Filipović traži toliku 
otpremninu a zapovjednik odgovara da je traži po osnovu članka KU za državne službenike i 
namještenike u kojem stoji da se otpremnina isplaćuje u visini 65% plaće po godini staža. Ali 
mišljenja je da on nije namještenik i to mu je prvostupanjski sud srušio, onda je drugostupanjski sud  
također odbio takav zahtjev ali se Mirko Filipović opet žalio te je revizijski sud stvar vratio opet na 
prvi stupanj odlučivanja.   

Zatim zapovjednik kronološki nabraja tužbe koje su u tijeku. Objašnjava da je postrojba 
tražila reviziju sudske presude po kojoj je već izvršena isplata onim zaposlenicima koji su tužbu, 
vezano za isplatu prekovremenih sati rada, pokrenuli 2013. godine i tijekom postupka odlučili da ih 
više ne zastupa pravna služba SDLSN-a već su dali punomoć za zastupanje u ovoj pravnoj stvari 
privatnom odvjetniku. Ovršena su sredstva u iznosu od ≈185.000,00 kn 

Objašnjava da je u tijeku tužba, o istoj pravnoj stvari, koju vodi pravna služba SDLSN-a u 
ime 7 ostalih zaposlenika koji nisu tražili da ih zastupa privatni odvjetnik. Mišljenja je da će se tu u 
konačnici raditi o puno manjem zahtjevu za isplatu uspoređujući ga sa već ovršenim iznosom. Po 
njemu se radi o iznosu od ≈100.000,00 kn. Dodaje kako drugostupanjski sud još nije donio nikakvo 
rješenje po ovoj pravnoj stvari. 

Zatim objašnjava da je u tijeku i sudski proces koji su pokrenula petorica zaposlenika 2016. 
godine koji su se odlučili da ih i u ovom procesu zastupa privatni odvjetnik a tuže postrojbu za 
isplatu onih sati koje bi ti zaposlenici bili odradili da im on (zapovjednik) nije pravio raspored rada. 
Dodaje da po ovoj tužbi još nije održano niti prvo ročište. 

I objašnjava stanje zadnjih pokrenutih tužbi. Njih je pokrenuo Mirsad Ajkić a radi se o 
nedopuštenosti rješenja za raspored na radno mjesto i nedopuštenosti upozorenja na obveze iz 
radnog odnosa.  

Član UV-a Žigić izjavljuje da po svemu navedenome odvjetnici najviše dobivaju iz 
navedenih tužbi.  

Član UV-a Tokmakčija traži objašnjenje tko je već dobio presudu a tko nije u vezi tužbe 
pokrenute 2013. godine. Zapovjednik objašnjava da je 12 zaposlenika te godine pokrenulo postupak 
te da se je tijekom postupka 5 zaposlenika odvojilo i opunomoćilo privatnog odvjetnika da ih 
zastupa. Ti zaposlenici su isplaćeni i na njih se odnosi ovrha od ≈185.000,00 kn. Ostalih 7 
zaposlenika još uvijek zastupa pravna služba SDLSN-a i u njihovom slučaju još nije donesena 
drugostupanjska presuda. 

Predsjednik UV-a pita člana UV-a Mišića imali komentara na izrečeno. 
Član UV-a Mišić izjavljuje da on može komentirati samo onu tužbu koju vodi pravna služba 

SDLSN-a za sedmoricu zaposlenika koju su podnijeli 2013. godine. Potom izjavljuje da je svih 
sedam zaposlenika pristalo na visinu izračuna za isplatu prekovremenih sati koji je izradio 
zapovjednik ali da se po njegovim saznanjima zapovjednik žalio na isti taj izračun.  



 

Stranica 6 od 6 
 

Zapovjednik izjavljuje da je izračunato kako je izračunato to jest kako je sud to tražio ali da to ne 
znači da se treba i platiti po tom izračunu.      

 
Ad.13. Razno. 
Predsjednik UV otvara zadnju točku Dnevnog reda i mišljenja je kako će se UV u ovom 

sastavu sigurno sastati još nekoliko puta do formiranja UV-a sukladno novom Zakonu o 
vatrogastvu. Član UV-a Tokmakčija pita što im je prvo za odraditi u sljedećoj godini a zapovjednik 
odgovara, budući je popunjeno radno mjesto zamjenika zapovjednika, početkom godine se treba 
krenuti sa natječajem za vatrogasca. Dodaje da je novi zaposlenik primljen na rad na određeno i to 
do 31. ožujka 2020. godine.  

Nitko se više nije javio za riječ pa je predsjednik UV-a zaželio prisutnima i njihovima 
obiteljima sve najbolje u 2020. godini i zatvorio XII sjednicu UV-a u 18 sati i 23 minute.  
 
 
 

U Korenici: 25.siječnja 2020.godine 
 
 

M.P. 
 

X
Ozren Sabljak
Zapisničar

  

X
Marko Jurić
Predsjednik UV JVP Pl. Jezera

 


