JAVNA VATROGASNA POSTROJBA (JVP) GOSPIĆ
GOSPIĆ 20.12.2017. godine

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

Dana 20.12..2017. godine u 10.00 sati na poziv predsjednika Upravnog vijeća Javne
vatrogasne postrojbe Gospić Lavoslava Vukelića sazvana je sjednica Upravnog vijeća JVP
Gospić, kojoj su prisustovali predsjednik Upravnog vijeća JVP Gospić Lavoslav Vukelić i
novoizabrani član Upravnog vijeća od strane djelatnika JVP Gospić Željko Došen (izabran od
strane djelatnika JVP Gospić nakon što je dosadašnji član Upravnog vijeća Marko Popović
dao ostavku na tu dužnost nakon što je preuzeo dužnost v.d. zapovjednika JVP Gospić), te
vršitelj dužnosti zapovjednika JVP Gospić Marko Popović. Član Upravnog vijeća JVP Gospić
Josip Župan je opravdano odsutan.
Predložen je slijedeći dnevni red sjednice:
1. Razmatranje pristiglih ponuda za raspisane natječaje za Zapovjednika JVP Gospić,
Zamjenika zapovjednika JVP Gospić i spremačice u JVP Gospić, te donošenje
prijedloga za imenovanje na predmetna radna mjesta
2. Postupanje po dopisu MUP PU Gospić
3. Razno
koji je i jednoglasno usvojen.
Upravno vijeće je nakon razmatranja i rasprave donijelo slijedeće Odluke:
1. Sukladno članku 41. Statuta Upravno vijeće na osnovu pristiglih ponuda na raspisane
natječaje (objavljeno u Narodnim Novinama od 29.11.2017. godine) za Zapovjednika
JVP Gospić, Zamjenika zapovjednika JVP Gospić, te spremačice u JVP Gospić (rad
na određeno vrijeme), nakon razmatranja pristiglih prijava te formiranja rang listi
prema kriterijima koji se nalaze u prilozima 1, 2 i 3 ovom dokumentu, gdje su
doneseni i zaključci Upravnog vijeća JVP Gospić, predlaže gradonačelniku Grada
Gospića da donese slijedeće odluke:
- Odluku o imenovanju Marka Popovića za zapovjednika JVP Gospić
- Odluku o imenovanju _______________________ za zamjenika zapovjednika
JVP Gospić
- Odluku o razrješenju Marka Popovića s dužnosti vršitelja dužnosti zapovjednika
JVP Gospić
-

Odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme s __________________
za radno mjesto spremačice u JVP Gospić.

2. Zadužuju se bivši Zapovjednik JVP Gospić, a sadašnji član Upravnog vijeća JVP
Gospić Željo Došen, te sadašnji v.d. Zapovjednika JVP Gospić te bivši član Upravnog
vijeća JVP Gospić Marko Popović da uspostave kontakt s nadležnim tijelima u MUPu PU Ličko - Senjska, te da sukladno zaprimljenim dopisima dostave svu potrebnu
dokumentaciju, vezano uz postupke koji se vode za periode prije rada ovog sastava
Upravnog vijeća JVP Gospić.
Upravno vijeće dostavlja dopis PU Ličko-Senjske, Služba kriminalističke policije,
Broj: 511-04-13/01-7458/20-17 od 7.12.2017. godine pravnoj službi Grada Gospića na
očitovanje, jer nam nije razumljiv.

3.

Bivši Zapovjednik JVP Gospić, a sadašnji član Upravnog vijeća JVP Gospić Željo
Došen izjavio je da je podnio tužbu vezano uz odluku o svojem razrješenju s mjesta
Zapovjednik JVP Gospić. Smatra da Rješenje DUZS na temelju koje je smijenjen nije
u skladu sa zakonom.

.
Odluke su prihvaćene jednoglasno
Napomena: Sukladno Statutu JVP Gospić u prilozima ovog Zapisnika se nalazi sva pristigla
natječajna dokumentacija, koja se s ovim zapisnikom dostavlja Gradonačelniku
Grada Gospića na daljnje postupanje.
Prilozi:
1. Rang lista s pristiglim prijavama i zaključkom za radno mjesto Zapovjednika JVP
Gospić
2. Rang lista s pristiglim prijavama i zaključkom za radno mjesto zamjenika
Zapovjednika JVP Gospić
3. Rang lista s pristiglim prijavama i zaključkom za radno mjesto na određeno vrijeme za
spremačicu u JVP Gospić

Članovi Upravnog vijeća:
Josip Župan – odsutan opravdano
Željo Došen

Predsjednik Upravnog vijeća
Lavoslav Vukelić

