Z A P I S N I K
sa 20. sjednice Upravnog vijeća JPVP Grada Belog Manastira, održane 21.02. 2019. g. s početkom u 10,00 h
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Denis Čeh, ,Vjekoslav Perišin, Dragan Vakanjac, Ivica Crnoja, Zoran
Lovrenčić
Pored članova Upravnog vijeća sjednici su nazočni: zapovjednik Goran Bartolić, 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 20. sjednicu Upravnog vijeća JPVP Grada Belog Manastira i predlaže slijedeći

D n e v n i r e d
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice održane 28.01.2019. godine
2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac-vozač
vatrogasnog vozila
3. Izvješće o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-20.02.2019. godine
4. Različito
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen
AD 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice održane 28.01.2019.
Zaključak: zapisnik je jednoglasno usvojen
AD 2. Donošenje Odluke o izboru kandidata za prijem u radni odnos za radno mjesto vatrogasac-vozač
vatrogasnog vozila
Denis Čeh: uvidom u tekst natječaja za radno mjesto vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila i prispjelih prijava
uočili smo proceduralnu pogrešku. Slijedom toga smatram da se natječaj treba poništiti i raspisati novi. Dakle
zbog proceduralne pogreške vezano za ispunjavanje uvjeta br.3, te dostave dokaza za isti uvjet poništava se
natječaj.
U tekst natječaja treba dodati dokaz o ispunjavanju uvjeta – preslika važeće vozačke dozvole, najmanje „C“
kategorije. Rok valjanosti dokumenata produljiti sa 3 na 6 mjeseci.
Dragan Vakanjac: također bi se u tekst natječaja trebalo dodati da ukoliko netko od kandidata ostvaruje pravo
prednosti, prema nekom zakonu ili propisu pod istim uvjetima na isto se dužan pozvati.
Denis Čeh: Treba napisati odluku o poništenju natječaja zbog proceduralne pogreške i odluku o raspisivanju
novog s time da se uvrsti preslika važeće vozačke dozvole „C“ kategorije kao dokaz, te da se rokovi valjanosti
dokumenta produlje sa 3 na 6 mjeseci i da u tekst natječaja uvrstimo ukoliko netko ima prava pri zapošljavanju
da se mora pozvati na to pravo prilikom prijave na natječaj.
Zaključak: Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika upravnog vijeća o poništenju natječaja
objavljenog 02.01.2019. godine zbog proceduralne pogreške i raspisivanja novog natječaja.
AD 3. Izvješće o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-20.02.2019. godine
Goran Bartolić: u navedenom razdoblju imali smo 13 požarnih intervencija na kojima je sudjelovao 31
vatrogasac sa 16 vozila, utrošeno je 48 sati rada.
Od zadnje sjednice Upravnog vijeća do danas nismo imali niti jednu tehničku intervenciju, što znači da smo još
uvijek na dvije tehničke intervencije gdje smo sudjelovali sa 4 vatrogasca, sa 2 vatrogasna vozila i utrošeno je 40
minuta rada.
Zaključak: Izvješće o intervencijama od 01.01.-20.02.2019. godine jednoglasno je usvojeno.
AD 4. Različito:
Pod ovom točkom dnevnog reda nitko se nije javio za riječ, te je sjednica završila sa radom u 10,45 sati.
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