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OBRAZLOŽENJE 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 
139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10), dobrovoljna vatrogasna društva obavljaju 
vatrogasnu djelatnost kao stručnu i humanitarnu djelatnost od interesa za Republiku. U smislu 
Zakona, dobrovoljna vatrogasna društva na području grada se, uz javnu vatrogasnu postrojbu i 
postrojbe u gospodarstvu, udružuju u Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeka.

Odredbom članka 30. stavka 2. Zakona određeno je da zapovjednika i zamjenika 
zapovjednika postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva imenuje nadležno tijelo vatrogasnog 
društva, a potvrđuje ih općinski načelnik, gradonačelnik ili gradonačelnik Grada Zagreba.

Na sjednici Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Sušak" – Rijeka održanoj 11. 3. 
2017. godine donesena je Odluka kojom se u sljedećem četverogodišnjem razdoblju za 
zapovjednika Društva imenuje Damir Mlinac iz Rijeke, Giuseppe Duella 19, a za zamjenika 
zapovjednika postrojbe Društva – Tihomir Ahel iz Kostrene, Sveta Lucija 51/5. Obojica su 
navedene dužnosti obavljali i u prethodnom četverogodišnjem razdoblju 2013. – 2017.

DAMIR MLINAC rođen je 1969. u Rijeci. Završio je srednju vatrogasnu školu u Zagrebu, a 
od 1989. do 1991. radio je u IPVP 3. maj. 1993. godine zapošljava se kao vatrogasac u Javnoj 
vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke i postaje članom DVD Sušak – Rijeka gdje se posebno ističe 
radom u operativnoj jedinici. U JVP Grada Rijeke od 1997. godine radi na poslovima telefonista, 
zatim operativnog dežurnog VOC-a koju funkciju obavlja i danas. Ima položen ispit za samostalno 
vođenje vatrogasnih intervencija.

TIHOMIR AHEL rođen je 1979. u Rijeci. Završio je strojarsku školu u Rijeci te Vatrogasnu 
školu MUP-a i 2002. godine stekao zvanje vatrogasca. U Društvo je ušao 1989. kao pripadnik 
mladeži, a od 1997. do 2001. godine bio je zamjenik zapovjednika Društva. Sudjelovao je na 
brojnim regionalnim i državnim natjecanjima na kojima je postigao značajne rezultate. Za 
dugogodišnji rad nagrađivan je brojnim priznanjima od kojih posebno ističemo srebrnu i brončanu 
vatrogasnu medalju i spomenice za deset i 20 godina aktivnoga rada u vatrogastvu.

S obzirom na izneseno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 
117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/09, 38/09 i 80/10) potvrđuje se izbor 
zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnoga vatrogasnog društva "Sušak" –
Rijeka i to kako slijedi:

 DAMIR MLINAC, za zapovjednika, 
 TIHOMIR AHEL, za zamjenika zapovjednika. 
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