JAVNA VATROGASNA POSTROJBA (JVP) GOSPIĆ
GOSPIĆ 28.8.2017. godine

ZAPISNIK
s sjednice Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Gospić

Dana 28.8..2017. godine na poziv zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Gospić (u
daljnjem tekstu zapovjednik JVP) Želje Došena sazvana je konstituirajuća sjednica
Upravnog vijeća JVP Gospić, kojoj su prisustovali članovi Upravnog vijeća imenovani od
strane osnivača JVP Gospić : Lavoslav Vukelić i Josip Župan (imenovani Odlukom
gradonačelnika Grada Gospića od 3. kolovoza 2017. godine) i član Upravnog vijeća izabran
od strane zaposlenika JVP Gospić Marko Popović .

Sukladno članku 27. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Gospić (u daljnjem tekstu Statut)
članovi Upravnog vijeća su javnim glasanjem izabrali za predsjednika Upravnog vijeća
Lavoslava Vukelića , koji je članovima zahvalio na ukazanom povjerenju i predložio da u
nastavku sjednice Upravnog vijeća rasprave i donesu slijedeće Odluke :

1. Sukladno članku 41. Statuta Upravno vijeće predlaže gradonačelniku Grada Gospića
da sukladno dobivenom mišljenju nadležnih institucija i pravnih službi donese Odluku
o razrješenju zapovjednika JVP Gospić Želje Došena i njegovom imenovanju na radno
mjesto zamjenika zapovjednika JVP Gospić (radno mjesto koje je obavljao prije ove
dužnosti).
Također sukladno članku 41. Statuta Upravno vijeće predlaže gradonačelniku Grada
Gospića da u slučaju razrješenja donese Odluku o imenovanju Želje Došena za
vršitelja dužnosti (v.d.) zapovjednika JVP Gospić, do izbora novog zapovjednika JVP
Gospić.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.
2. Sukladno Statutu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vatrogasne
postrojbe Upravno vijeće donosi Odluku raspisivanju natječaja za sva nepopunjena
radna mjesta u JVP Gospić. Natječaji će u dogovoru s zapovjednikom JVP biti
raspisani i objavljeni u Narodnim Novinama, te na oglasnoj ploči JVP Gospić i na
oglasnoj ploči Grada Gospića.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

3. Upravno vijeće predlaže gradonačelniku Grada Gospića da svim djelatnicima JVP
Gospić koji odlaze u mirovinu na sjednici Gradskog Vijeća (ili drugoj prigodnoj
sjednici) uruči zahvalnicu i prigodnu (sukladno mogućnostima Grada Gospića
novčanu) nagradu za dugogodišnji predani rad u JVP Gospić.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

4. Upravno vijeće donosi Odluku o ukidanju naknade za rad u Upravnom vijeću
predsjedniku i članovima Upravnog vijeća, kojima to nije osnovni (jedini) prihod.
Gradonačelniku Grada Gospića se predlaže da tako oslobođena sredstva iskoristi za
potrebe vatrogastva na području Grada Gospića.
Odluka je prihvaćena jednoglasno.

5. Upravno vijeće donosi Odluku da se jedan primjerak Zapisnika s svake održane
sjednice Upravnog vijeća dostavi Gradonačelniku Grada Gospića (za to se zadužuje
predsjednik Upravnog vijeća JVP Gospić) i da se jedan primjerak Zapisnika izvjesi na
oglasnu ploču JVP Gospić (za to se zadužuje član Upravnog vijeća izabran od strane
radnika JVP Gospić).
Odluka je prihvaćena jednoglasno
6. Upravno vijeće donosi Odluku da se gradonačelniku uputi prijedlog o hitnoj sanaciji
krova zgrade Javne vatrogasne postrojbe u Gospiću.
Odluka je prihvaćena jednoglasno

Članovi Upravnog vijeća:
Josip Župan
Marko Popović

Predsjednik Upravnog vijeća
Lavoslav Vukelić

