
Z  A  P  I  S  N  I  K   

sa10. sjednice Upravnog vijeća JPVP Grada Belog  Manastira, održane 02.02. 2018. g. s početkom u 11,00 h 

 

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Denis Čeh, Vjekoslav Perišin, Ivica Crnoja,  Dragan Vakanjac, Zoran 

Lovrenčić. 

Pored članova Upravnog vijeća sjednici su nazočni:Dogradonačelnici Grada Belog Manastira Goran Hes i Ivana 

Bandov Paulić, zapovjednik postrojbe Goran Bartolić, zamjenik zapovjednika Daniel Časar, zamjenik  i 

zapisničar Gordana Sabol. 

Sjednicu sazvanu pismenim putem otvara i istoj predsjedava Denis Čeh, koji konstatira da postoji kvorum i da se 

mogu donositi pravovaljani zaključci i odluke. 

U nastavku predsjednik otvara 10. sjednicu Upravnog vijeća JPVP Grada Belog Manastira i predlaže slijedeći  

 

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 9.  sjednice održane 29.12.2017. godine 

2. Usvajanje Financijskog plana za 2018. godinu 

3. Donošenje Odluke o tekstu  natječaja za zapovjednika Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada 

Belog Manastira 

4. Izvješće o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-31.12.2017 godine o od 01.01.-26.01.2018. 

5. Različito 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen, uz prijedlog zapovjednika Gorana Bartolića da 4. Točka glasi: 

Izvješće o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-31.12.2017. godine i od 01.01.-0202.2018. godine. 

AD1. 1.Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice održane 29.12.2017. godine  

Zaključak: Zapisnik sa 9. sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

AD 2. Usvajanje Financijskog plana za 2018. godinu 

Goran Bartolić: Upravno vijeće donijelo je prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu. Kojeg smo dostavili 

gradu Belom Manastiru. Grad Beli Manastir donio je svoj Financijski plan za 2018. godinu, a ujedno i za nas. 

Dobili smo oko200.000,00 kuna manje sredstava na materijalnim troškovima i oko400.000,00 kuna manje za 

kupovinu vatrogasnog vozila. Na nama je da navedeni plan za 2018. godinu prihvatimo i uskladimo. 

Zaključak: Financijski plan za 2018. godinu jednoglasno je usvojen. 

 

AD. 3. Donošenje odluke o tekstu natječaja  za zapovjednika Javne profesionalne vatrogasne postrojbe 

Grada Belog Manastira 

Goran Bartolić: Dobili ste ogledni primjerak teksta natječaja za zapovjednika JPVP Grada Belog Manastira u 

kojem su kao prvo navedeni  uvjeti koje kandidat mora ispunjavati i što treba priložiti uz prijavu za natječaj. 

Također trebaju priložiti i kratki životopis. Prijave se podnose Upravnom vijeću u roku od 15 dana od objave na 

Web stranici i oglasnoj ploči JPVP Grada Belog Manastira. 

Denis Čeh: imam prijedlog da ovu točku, tj. Odluku o tekstu natječaja za zapovjednika JPVP Grada Belog 

Manastira prolongiramo za sljedeće Upravno vijeće, pošto tekst natječaja nije bio u materijalima za ovu sjednicu 

i nismo imali vremena pročitati i vidjeti da li je tekst natječaja u skladu sa zakonom. Predlažem da sljedeću 

sjednicu Upravnog vijeća zakažemo već za 06. veljače 2018. godine, radi rokova. 

Zaključak: Prijedlog predsjednika Upravnog vijeća JPVP Grada Belog Manastira, jednoglasno je 

prihvaćen. 

 

AD 4. Izvješće o vatrogasnim intervencijama od 01.01.-31.12.2017. godine i od 01.01.-02.02.2018. godine 

Daniel Časar:u 2017. godini bilo je 86 požarnih intervencija na kojima smo proveli 441 sat i 14 minuta, 

sudjelovali smo sa 198 vatrogasaca i sa 101 vozilom. Na navedenim intervencijama zatekli smo 4 ozlijeđene i 1 

smrtno stradalu osobu. 

Tijekom 2017. godine bilo je 48 tehničkih intervencija na kojima smo proveli 119 sati i 22 minute, sudjelovali sa 

94 vatrogasca i 54 vozila. Na tehničkim intervencijama zatekli smo 6 ozlijeđenih i 3 smrtno stradale osobe. 

U 2017. godini najčešće smo imali požare otvorenog prostora, a na tehničkim intervencijama najučestalije su 

intervencije otvaranje stanova  gdje najčešće žive starije osobe. Imali smo 10 intervencija u prometu tj. najčešće 

spašavanje ozlijeđenih osoba. 

U razdoblju od 01.01.-02.02.2018. godine bilo je 9 požarnih intervencija na kojima smo proveli 20 sati i 24 

minute, sudjelovali sa 27 vatrogasaca i sa 10 vozila. Nije bilo ozlijeđenih niti smrtno stradalih osoba. Također su 

bile i 3 tehničke intervencije provaljivanje u stan gdje smo zatekli jednu ozlijeđenu osobu. Na tehničkim 

intervencijama smo proveli 9 sati i 18 minuta, sudjelovali sa 8 vatrogasaca i sa 3 vozila. 

Zaključak:Izvješće o vatrogasnim intervencijama jednoglasno je usvojeno. 

 

 

 

 



AD 5. Različito: 

Goran Bartolić:U nadzoru nam je bio inspektor Državne uprave za zaštitu i spašavanje  nakon čega smo dobili 

Rješenje u kojem stoji da u zakonskom roku moramo zaposliti 4 vatrogasca. Prošle godine u drugom  mjesecu je 

jedan djelatnik dao otkaz i otišao raditi u Osijek, a jedan je u osmom mjesecu otišao u mirovinu. Imali smo sa 

Gradom Belim Manastirom dogovor da u 2017. godini nećemo zapošljavati nove radnike isključivo zbog 

nagodbi tj. potraživanja prema radnicima. Prošle godine smo uspjeli sve isplatiti, ove godine nam ostaje 

posljednja rata. U Financijskom planu Grada Belog Manastira vidljivo je da će odvojiti sredstva za zadnju ratu. 

JPVP Grada Belog Manastira bi mogla osigurati sredstva za 2 vatrogasca. 

Dragan Vakanjac:prema zakonu o vatrogastvu slijedi kaznena odgovornost, kako za pravnu osobu, tako i za 

odgovornu osobu unutar pravne osobe. 

Goran Bartolić:razgovarao sam  sa predsjednikom Upravnog vijeća, mislili smo na ovoj sjednici samo iznijeti 

činjenice, a onda isto tako u dogovoru sa gradonačelnikom i gradskim vijećem na sljedećoj sjednici donijeti neke 

odluke na koji način ćemo riješiti ovaj problem. 

 

IX sjednica Upravnog vijeća JPVP Grada Belog Manastira završila je sa radom u 11,30 sati. 

  

 

 

  Zapisničar:                Predsjednik U. V. 

     

Gordana Sabol                   Denis Čeh 


