
Z  A  P  I  S  N  I  K

sa 21. sjednice Upravnog vijeća JPVP Grada Belog  Manastira, održane 16.04. 2019. g. s početkom u 10,00 h

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Denis Čeh, ,Vjekoslav Perišin, Dragan Vakanjac , Zoran Lovrenčić
Pored članova Upravnog vijeća sjednici su nazočni: zapovjednik Goran Bartolić, zamjenik zapovjednika Daniel 
Časar i zapisničar Gordana Sabol.
Sjednicu otvara i istoj predsjedava Denis Čeh, koji konstatira da postoji kvorum i da se mogu donositi 
pravovaljani zaključci i odluke.
U nastavku predsjednik otvara 21. sjednicu Upravnog vijeća JPVP Grada Belog Manastira i predlaže slijedeći 

                                                                       DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice održane 21.02.2019.godine
2. Usvajanje izvješća o radu, stanju opreme, financijskom poslovanju i intervencijama Javne profesionalne

vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira za 2018. godinu
3. Usvajanje Financijskog izvješća od 01.01.-31.03.2019. godine
4. Donošenje  Odluke  o  izboru  kandidata  za  prijem u  radni  odnos  za  radno  mjesto  vatrogasac-vozač

vatrogasnog vozila
5. Informacija o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-15.04.2019. godine
6. Različito

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

AD 1. Usvajanje zapisnika sa 20 sjednice održane 21.02.2019.

Zaključak: zapisnik je jednoglasno usvojen.

AD 2. Usvajanje Izvješća o radu, stanju opreme, financijskom poslovanju i intervencijama Javne 
profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira za 2018. godinu.

Goran Bartolić: Što se tiče ovog izvješća najčešće raspravljamo o financiranju općina, vidimo da je prošle godine
jedino općina Jagodnjak uplatila 5.000,00 kuna, a to je dug od 2017. godine.                                                       
Što se tiče intervencija, prošle godine smo imali 58 požarnih i 59 tehničkih intervencija. U nastavku izvješća se 
nalaze sve intervencije. Imamo pregled požarnih i tehničkih intervencija, grafički prikaz požarnih i tehničkih 
intervencija prema vremenu nastanka, grafički prikaz prema danima u tjednu, grafički prikaz za razdoblje 2008.-
2018. godine, grafički prikaz požarnih i tehničkih intervencija po mjestu nastanka i grafički prikaz požarnih i 
tehničkih intervencija po mjesecima.                                                                                                                
Najveći problem je nedostatak vozila, prije nekoliko godina imali smo četiri vozila više, koja su otpisana i više 
nisu u uporabi. Ove godine bi trebali dobiti dva ili tri vozila od kojih dva iz Engleske. Jučer je na sjednici 
zapovjedništva Osječko-baranjske županije odlučeno da će jedan PIK-ap  dobiti naša postrojba.

Zaključak: Izvješće o radu, stanju opreme, financijskom poslovanju i intervencijama Javne profesionalne 
vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira za 2018. godinu jednoglasno je usvojeno.

AD 3. Usvajanje Financijskog izvješća od 01.01.-31.03.2019. godine

Zaključak: Financijsko izvješće od 01.01.-31.03.2019. godine članovi Upravnog vijeća dobili su u pisanom 
obliku. Vezano uz Financijsko izvješće nije bilo pitanja, te je jednoglasno usvojeno.

AD 4. Donošenje Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac-vozač
vatrogasnog vozila

Denis Čeh: radi se o natječaju za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila koji
smo nedavno raspisali. Sastala se komisija koja je pregledala natječajnu dokumentaciju. Na natječaj je pristiglo
devet prijava.
Daniel Časar: 05.04. 2019. godine sastala se komisija za otvaranje prijava za radno mjesto vatrogasac-vozač u
sastavu: Denis Čeh, Goran Bartolić, Dragan Vakanjac, Marijan Brdarić i Daniel Časar. U zakazanom roku na
natječaj je pristiglo devet prijava. Nakon otvaranja i pomnog proučavanja ustanovili smo da kandidati Josip



Mustač,  Aleksandar  Lozanov, Dejan Šoštarić,  Filip  Todorović i  Tomislv Mihajlović  zadovoljavaju uvjete iz
natječaja. 
Zaključak: Pet navedenih kandidata pozvati na daljnja testiranja.

AD 5. Informacija o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-15.04.2019. godine

Daniel Časar: JPVP Grada Belog Manastira je u navedenom periodu imala 35 požarnih, 4 tehničke i 1 
intervenciju koja spada pod ostale intervencije (spaljivanje korova), što znači da sveukupno imamo 40 
intervencija. To je u odnosu na prošlu godinu povećanje od 30%. Najviše intervencija je bilo sa područja Grada 
Belog Manastira. 

Zaključak: Informacija o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-15.04.2019. godine jednoglasno je 
usvojena.

AD 6. Različito:

Daniel Časar. JPVP Grada Belog Manastira u suradnji sa VZ Baranja uspjela je izorganizirati nabavu vozila iz 
Engleske. Vozilo stiže 01.05.2019. godine, također iz Engleske dolaze  instruktori koji će obučavati  vatrogasce 
za rad sa nabavljenim vozilima. 

04.05.2019. godine je svečana primopredaja vozila, koja će se održati u Kneževim Vinogradima. Primopredaji će
nazočiti predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Održati će se centralna proslava dana Svetog Florijana uz defile 
vatrogasnih snaga, pokazna vježba, misa i uručenje ključeva vozila. Ja  vas  kao zapovjednik VZ Baranja i 
zamjenik zapovjednika JPVP Grada Belog Manastira pozivam da prisustvujete proslavi.

U nastavku sjednice donesen je zaključak da JPVP Grada Belog Manastira isplati radnicima Uskrsnicu u iznosu 
od 1.000,00 kuna sukladno ostalim  tvrtkama koje su u vlasništvu Grada Belog Manastira.

Zapisnik vodila: Predsjednik:

Gordana Sabol Denis Čeh
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