
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/89-11 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-39 
Rijeka, 20. 11. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 20. studenog 2017. godine donio sljedeći  
 
 

z a k l j u č a k 
 
 
 1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke, 
u predloženom tekstu. 
 2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Rijeke 
na razmatranje i usvajanje. 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika 
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća, 
Vinka Randića, Bože Meštrovića 
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić 
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Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa  

 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje 

i usvajanje Prijedlog odluke o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od 

požara za područje grada Rijeke. 

 
Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 

25/13-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke 

određujem mr.sc. Vojka Obersnela i mr.sc. Mladena Vukelića, pročelnika Odjela za 

gradsku samoupravu i upravu. 

 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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 GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 
- na donošenje -  

  
  
 
  
  
 Predmet:  Prijedlog odluke o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene 

ugroženosti i  Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke  
 
 
 
 
 
Izradili: 
Vinko Randić          Pročelnik 
Božo Meštrović 
RAVNATELJ:         mr.sc. Mladen Vukelić 
Marijan Vundać 
 
             
 
 
 

                     #potpis# 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE  

Prijedlog odluke o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od 
požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke 

 
  
 Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije prema Zakonu o zaštiti od požara 
(“Narodne novine“ broj 92/10) obavezno se izrađuje za područje jedinice lokalne samouprave. 
 

Sukladno odredbi članka 13. stavka 7. Zakona, jedinice lokalne samouprave najmanje 
jednom u pet godina usklađuju procjene ugroženosti u skladu s novonastalim uvjetima. 

 
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških procjena za područje grada Rijeke 

prihvaćena je u ožujku 2015. godine, nakon čega je u travnju 2015. Gradsko vijeće Grada Rijeke 
usvojilo Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 
3/15). Naime, Pravilnikom o planu zaštite od požara ("Narodne novine" broj 51/12) utvrđeno je 
usklađivanje Plana nakon svake revizije procjene ugroženosti od požara. 

    
Sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 

("Narodne novine" broj 35/94, 110/05 i 28/10) procjenu ugroženosti izrađuje tim stručnjaka ovisno 
o namjeni i vrsti građevine ili postrojenja. Za izradu svake procjene imenuje se voditelj tima. Tim 
čine najmanje tri djelatnika od kojih najmanje dva moraju imati visoku stručnu spremu tehničkog 
smjera različitog profila a najmanje jedan djelatnik mora imati najmanje dvije godine iskustva u 
poslovima vatrogastva. Voditelj tima mora imati najmanje pet godina iskustva na poslovima zaštite 
od požara i položen stručni ispit iz tog područja, osim ako je riječ o djelatniku s iskustvom na 
poslovima vatrogastva. U rad tima obvezno se uključuje osoba koja dobro poznaje vatrogasni 
ustroj na području jedinice lokalne samouprave za koju se procjena izrađuje. Pravilnikom je 
određeno da tim stručnjaka za izradu procjene ugroženosti može imenovati predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave. 

 
Obzirom da je izvjesno da je u proteklom razdoblju došlo do promjene ili prestanka 

postojanja nekih pravnih osoba, a u isto vrijeme formirane su i neke nove te su izvedeni ili se 
planiraju različiti infrastrukturni zahvati, smatramo nužnim kontinuirani rad na ažuriranju svih 
podataka obuhvaćenih u postojećoj Procjeni uz prikupljanje novih podatka iz različitih grana 
djelatnosti. 

Također, s obzirom da je od Odluke o imenovanju stručnog tima (koju je donijelo Gradsko 
vijeće Grada Rijeke u veljači 2013. godine) zbog niza okolnosti po prirodi stvari postalo nemoguće 
da neke od tada imenovanih osoba i nadalje budu članovi tima, predlaže se da predstavničko tijelo 
Grada Rijeke donese novu Odluku o imenovanju stručnog tima od sedam članova čija je zadaća 
usklađivanje procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i plana zaštite od požara za 
područje grada Rijeke, prema utvrđenom programu i rokovima. Administrativno-tehničke i stručne 
poslove za potrebe radne skupine obavljali bi Odjel za gradsku samoupravu i upravu i Javna 
vatrogasna postrojba Grada Rijeke. 
  
 S obzirom na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći 

 
 

Z a k lj u č a k 
 
 

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene 
ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje 
grada Rijeke, u predloženom tekstu. 

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga Zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje. 

 
 
 
 



 
 
Na temelju članka 8. i 9. Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije ("Narodne novine" broj 35/94, 110/05 i 28/10), i članka 46. Statuta Grada Rijeke 
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 
________________ 2017. godine, donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju stručnoga tima za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i 

tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke 
 
 

Članak 1. 
 Imenuje se stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: stručni tim) u 
sastavu: 

 
1. Hinko Mance, dipl.ing.drvne industrije i šumarstva, za voditelja, 
2. Dario Gauš, mag.sigurnosti, za člana, 
3. Sanjin Blažević, dipl.ing.sigurnosti, za člana, 
4. Aleksandar Nemec, str.spec.ing.sec., za člana, 
5. Željko Mavrinac, str.spec.ing.sec., za člana, 
6. Marijan Vundać, dipl.iur., za člana, 
7. Božo Meštrović, prof., za člana. 

 
 

     Članak 2. 
Zadaća stručnoga tima je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke 

eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke, prema utvrđenom programu i 
rokovima. 
 

    Članak 3. 
Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe stručnoga tima obavlja  Odjel za 

gradsku samoupravu i upravu i Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke. 
 
 

       Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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