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X.SJEDNICA 
 

ZAPISNIK 
 

            X. sjednica UV JVP Plitvička Jezera započinje s radom 21.12.2018. u 19,05 sati u 
prostorijama JVP Pl. Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja 4. 
 
Nazočni: 
1. Marko Jurić, predsjednik UV; 
2. Berislav Tokmakčija, član UV; 
3. Slađana Marijanović, član UV; 
4. Zdravko Žigić, član UV i  
5. Ivan Pejkunović, zapovjednik JVP 
 
              Predsjednik UV otvorio je X. sjednicu, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je nazočna potrebna 
većina, četiri od pet članova, potrebna za donošenje odluka  i predlaže slijedeći   
 

DNEVNI RED: 
 
 

                      1. Dnevni red – prihvaćanje; 
                      2. Zapisnik s IX. Sjednice – rasprava i prihvaćanje; 
                      3. Financijski plan za 2019. godinu s obrazloženjem i projekcijom za 2020. I 2021. –                          
                          rasprava i donošenje; 
                      4. Plan rada i program razvoja JVP PL. Jezera za 2019. god. – rasprava i donošenje; 
                      5. Pravilnik o radu – pokretanje postupka donošenja; 
                      6. Prigovor na Rješenja, Ajkić i Špehar – rasprava i donošenje odluke; 
                      7. Inspekcijski nadzori – izvješće zapovjednika i   
                      8. Razno  
 
Ad 1) Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 2) Zapisnik s IX. sjednice – rasprava i prihvaćanje 
 
                  Predsjednik UV ima primjedbu kod točke 4. Ne zna da li se Zapovjednik krivo izrazio ili sam ja 
krivo razumjela. Sporna je izjava da Pravilnik nije u skladu sa zakonom. Zapovjednik smatra i potvrđuje da 
Pravilnik nije isti, ali da je u skladu sa Zakonom. Nakon preslušavanja  audio snimke tog dijela  sjednice 
predsjednik UV odlučio je da se u zapisnik unese promjena, te da nova rečenica glasi „Zapovjednik odgovara 
da Zakon i članak Pravilnika nisu isti, ali da je propust u Zakonu“. 
Zapisnik s izmjenom je stavljen na glasanje i prihvaćen je jednoglasno. 
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Ad 3) Financijski plan za 2019. godinu s obrazloženjem i projekcijom za 2020. I 2021. –                          
                          rasprava i donošenje; 
 
               Predsjednik UV pita za stavku od 750.000,00 kn, da li su to namjenska sredstva u proračunu. 
Zapovjednik odgovara da je to u dogovoru s načelnikom stavljeno za vatrogasni dom, ali najvjerojatnije da 
će graditi Komunalac, te da će se rebalansom sredstva prenamjeniti. Zapovjednik kaže da u plan za sve 
stavke stavi neki  iznos, ali zavisi koliko će biti odobreno. Budući da nije bilo više pitanja, predsjednik UV  
daje financijski plan na glasanje.  
Financijski plan je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 4) Plan rada i program razvoja JVP PL. Jezera za 2019. god. – rasprava i donošenje 
 
                Predsjednik UV pita za osposobljavanje vatrogasaca s posebnim ovlastima i slanjem na polaganje 
„C“ kategorije. Zapovjednik odgovara da bi omogućio Ozrenu Sabljaku da bude voditelj odjeljenja, jer nema 
„C“ kategoriju, a ispunjava druge uvjete. I ako se pojavi više zainteresiranih da ih pošalje na polaganje 
posebnih ovlasti. Kaže da bi bilo dobro kad bi svaki vatrogasac imao položeno i „C“ kategoriju i ispit za 
posebne ovlasti. Većina ljudi koji nisu imali „C“ kategoriju, a postavljeni su, iskusniji su i bolji vozači od onih 
koji su primljeni kao vozači. 
             Predsjednik UV pita za prikolicu, da li je to specijalna ili neka koja se može prenamjeniti. Zapovjednik 
odgovara da se s tim zavlači, da bi tu prikolicu trebalo imati još od kad su osnovani. Smatra da to nije neka 
potreba, te da nabava prikolice nije skupa, već kasnije održavanje. U novu procjenu je stavljeno da ne treba 
ta prikolica. Po novoj procjeni je potrebna cisterna. Zapovjednik objašnjava da nije nužna DVD-u, ali je 
njegovo vlasništvo, da se s DVD-om može napraviti ugovor , pa da je JVP može koristiti za intervencije. Za 
stodesetku kaže da će mo pokušati rješiti na nivou države, MUP je naručio, biti će rješeno.  Predsjednik UV 
pita da li za to postoje određeni uvjeti kao npr. garaža i ako treba da se unaprijed pripremi da bi se 
zadovoljili uvjeti da se ne bi ostalo bez vozila. 
Zapovjednik odgovara da postoji mogućnost ugovora s Komunalcom za iznajmljivanje garaže. 
Plan rada i program razvoja je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 5) Pravilnik o radu – pokretanje postupka donošenja 
 
              Zapovjednik kaže da je ova točka zamišljena kao inicijativa UV. Razgovarao je o tome s 
predsjednikom UV da jedan primjerak Pravilnika kojeg već ima pripremljenog, da sindikatu, odnosno 
zaposlenicima, jedan primjerak osnivaču.  I jedni i drugi ga razmotre, daju svoje primjedbe i s takvim 
pravilnikom doći na upravno vijeće. Zapovjednik iznosi da kad djelatnici i osnivač daju svoje mišljenje, UV 
donosi pravilnik i tada se šalje osnivaču da da svoju suglasnost. Predlaže da se odredi rok za iznošenje 
mišljenja. Za rok je jednoglasno donesen datum 15.03.2019. 
 
Ad 6) Pravilnik o radu – pokretanje postupka donošenja 
 
            Predsjednik UV iznosi da je M. Ajkić podnio privatnu tužbu i da o tome ne želi raspravljati, jer to nije 
u našoj domeni. UV nije dobilo potpunu dokumentaciju, odnosno prigovore, pa nije poznato na što su se 
žalili Ajkić i Špehar. Predsjednik UV smatra da nije u domeni UV raspravljati i odlučivati o promjeni radnog 
mjesta, te da je zapovjednik pogriješio što je u rješenju koje su dobili djelatnici, napisano da se mogu žaliti 
UV. S. Marijanović smatra da se radno mjesto ne može mjenjati uz rješenje, već ugovor o radu i da obadvije 
strane trebaju biti suglasne. Zapovjednik odgovara da je Zakonom o radu dozvoljeno to rješavati pisanjem 
rješenja i da je ta praksa naslijeđena od MUP-a. Ukoliko bi se promjena mjesta vršila putem ugovora u radu, 
a zaposlenik ne bi htio prihvatiti noov radno mjesto, zapovjednik kaže da bi mu u tom slučaju trebao dati 
otkaz. Nakon kraće rasprave UV jednoglasno je odlučilo da će Ajkiću i Špeharu poslati odluku u kojoj stoji 
da UV nije mjerodavno za rješavanje prigovora koji su uputili istom. 
 



 

Stranica 3 od 3 
 

Ad 7) Inspekcijski nadzori – izvješće zapovjednika 
 
                 Zapovjednik iznosi da su bili inspekcijski nadzori dva puta po pitanju ZNR i evidencije radnog 
vremena. Inspektorice su prikupile podatke i postoji obavijest o namjeri pokretanja postupka. Zapovjednik 
kaže da evidenciju rada vodi na temelju Zakona o radu, a inspektorica mu nije rekla kako bi to trebalo biti. 
Rekla je da je neuredna evidencija zato što se godišnji odmor i plaćeni dopust vodi po 8 sati. To treba voditi 
po rasporedu radnika , znači 12-5-7. Počeo je to tako voditi, ali je problem oko godišnjih odmora. Godišnji 
odmor se ne smije evidentirati subotom, nedjeljom i praznicima, što produžuje godišnji odmor i na taj način 
bi svaki vatrogasac imao tri mjeseca godišnjeg. To bi trebalo biti rješeno novim pravilnikom. Jedino rješenje 
je odrediti godišnji odmor u tjednima. Predsjednik UV pita, budući da nema novog pravilnika kako će se 
odrediti godišnji odmor do 15.03. Da ne bi netko išao po starom, a netko po novom pravilniku i da ne bude 
kasnije problema. Zapovjednik odgovara da će on to rješiti, te da će primjeniti godišnji u tjednima, jer u 
starom pravilniku piše da ne može biti dulji od 6 tjedana. 
Zapovjednik iznosi da je na sastanku sa sindikatom obećano donošenje KU, te da Pravilnik i KU budu 
usklađeni. Predsjednik UV pita da li je Marko Mišić preuzeo obvezu oko KU i da li je nešta pokrenuto. 
Spominje kako je pravnica iz sindikata predložila da se potpiše KU sa osnivačem, te da su se neki djelatnici 
JVP obvezali da će ga kreirati. Predsjednik UV konstatira da zatvara ovu točku i da smo upoznati s 
inspekcijskim nadzorom 
 
Ad 8) Razno 
 
             Zapovjednik obavještava da je računovodstvo Portik s 28.11.2018. raskinulo ugovor, računovođa 
radi  još mjesec dana otkazni rok i ugovor o radu prestaje 27.12.2018. Dalje pita zapovjednika da li je 
zadovoljan s odvjetnikom koji zastupa JVP PL. Jezera. Zapovjednik odgovara da nije stručan ocijeniti rad 
odvjetnice, ali se vidi da aktivno sudjeluje u raspravi i sluša njegove sugestije. Predsjednik UV kaže da se 
trebaju vidjeti rezultati i da mu je načelnik dao do znanja da postoji mogućnost angažiranja novog 
odvjetnika. 
Zdravko Žigić pita šta je s imenovanjem zamjenika zapovjednika. Zapovjednik odgovara da je inspektor u 
zapisniku naveo da ga nema, da nije imenovan , da ne bi bila napisana prijava, ali je naložio načelniku da ga 
imenuje, te će se raspisivati natječaj. Rok je 6 mjeseci za pokretanje natječaja. Z. Žigić pita kako Ozren 
Sabljak ne može biti zamjenik. Zapovjednik odgovara da ne može, da je inspektor protumačio da ima 
nezakonito stečeno radno iskustvo. Natječaj bi mogao biti interni, jer je postrojba sa 17 zaposlenih 
popunjena. Novom procjenom je predloženo 14 vatrogasaca u postrojbi. Z.Žigić iznosi da nisu trebala biti 
primljena zadnja trojica u postrojbu. Zapovjednik odgovara da su ta trojica još uvijek nelegalna, jer nije 
napravljena izmjena u Aktu o osnivanju gdje stoji da JVP ima 14 zaposlenih. 
Budući da više nije bilo pitanja sjednica završava u 20.11. sati. 
 
 
 
 
Zapisničar: 
Slađana Marijanović 
 
__________________                                                                                                                                            
                                                                                                                        Predsjednik UV 
                                                                                                                             Marko Jurić 
 
                                                                                                                      ___________________       


