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O b r a z l o ž e nj e
Sukladno odredbi članka 16. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01,
36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) sva dobrovoljna vatrogasna društva
na području grada udružuju se u vatrogasnu zajednicu općine ili grada. U tom smislu osnovana je
Gradska vatrogasna zajednica Rijeka kao oblik dobrovoljnog udruživanja javnih vatrogasnih
postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu i
profesionalnih vatrogasnih društava u gospodarstvu na području grada Rijeke.
Odredbom članka 30. stavka 2. istoga 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 redovnoj izbornoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenova održanoj 22.
prosinca 2018. za zapovjednika DVD Drenova izabran je Davor Bolić, iz Rijeke, Mići Voljak 3, dok
je za zamjenika zapovjednika izabran Ljubomir Mrle, iz Rijeke, Braće Hlača 9. Davor Bolić
obnašao je dužnost zapovjednika i u protekla dva četverogodišnja mandata, a Ljubomir Mrle je u
proteklom mandatnom razdoblju obavljao dužnost predsjednika nadzornog odbora Društva.
DAVOR BOLIĆ rođen je u Rijeci 1975. godine. Od 1989. do 1994. bio je član vatrogasne
mladeži DVD-a, a od 1994. godine je aktivni član DVD-a. Od 1995. do 1998. Bio je zapovjednik
DVD Drenova. Tijekom 1998. godine zaposlio se u javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.
Tijekom 2001. i 2002. godine završio je školu za profesionalne vatrogasce u Zagrebu, a od 2002.
do 2010. obavljao je dužnost zamjenika zapovjednika i voditelja vatrogasne mladeži DVD-a. Od
2011. do 2018. ponovo obavlja dužnost zapovjednika DVD-a.
LJUBOMIR MRLE rođen je u Rijeci 1973. godine. Aktivni i operativni član DVD Drenova je
od 2010. godine. Vatrogasnu školu završio je 1992. godine, od 1994. zaposlen je bio u DINA
Rijeka, a od 2012. godine do danas zaposlen je u JANAF.u. U proteklom četverogodišnjem
razdoblju obavljao je dužnost predsjednika nadzornog odbora DVD Drenova
S obzirom na navedeno predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Zaključak
Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99,
117/01, 36/02, 96/03, 139/04 – pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10) potvrđuje se izbor
zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenova, u
mandatnom razdoblju 2019. – 2022., i to kako slijedi:



DAVOR BOLIĆ, za zapovjednika,
LJUBOMIR MRLE, za zamjenika zapovjednika.

