
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-226
Rijeka, 14. 4. 2020.

Gradonačelnik je 14. travnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o imenovanju člana vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, u 
predloženom tekstu.

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Vinka Randića,
Marijana Vundaća
2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak



Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), 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, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) te članka 14. Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke 14. travnja 2020. godine, donio je 

O D L U K U
o imenovanju člana vatrogasnog vijeća

Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

I.

U vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke iz reda osnivača imenuje se:
 mr.sc. Mladen Vukelić

II.

Član vatrogasnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od pet godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke".

KLASA: 023-01/20-04/29--59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1
Rijeka, 14. travnja 2020.

GRADONAČELNIK

      
                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/20-02/11
URBROJ: 2170/01-09-00-20-1

Rijeka, 10. 4. 2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

Predmet:  Imenovanje člana vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada 
Rijeke iz reda osnivača

Izradili:
Vinko Randić
Marijan Vundać

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Gradonačelnik Grada Rijeke 21. ožujka 2016. godine donio je Odluku o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke („Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 7/16 i 20/19).

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenovani su na razdoblje od četiri godine, stoga je 
njihov mandat istekao.

U međuvremenu je, 1. siječnja 2020. godine, na snagu stupio novi Zakon o vatrogastvu 
(„Narodne novine“ broj 125/19) – dalje: Zakon, koji na drukčiji način u odnosnu na raniji zakonski 
propis uređuje upravljanje javnom vatrogasnom postrojbom.

Člankom 32. Zakona utvrđeno je da javnom vatrogasnom postrojbom upravlja vatrogasno 
vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat od pet godina. Vatrogasno vijeće obavlja poslove 
utvrđene Zakonom, aktom o osnivanju i statutom. Vatrogasno vijeće javnih vatrogasnih postrojbi 
koje imaju sjedište u županijskim sjedištima odnosno najveća postrojba u jedinici područne 
(regionalne) samouprave broji pet članova, a čine ga predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice, 
predstavnik vatrogasne zajednice županije, predstavnik vatrogasne zajednice grada, predstavnik 
radnika i predstavnik osnivača, svi s jednakim pravom glasa. Način rada i odlučivanja vatrogasnog 
vijeća utvrđuje se statutom, a članovi nemaju pravo na naknadu.

Nakon što svi zakonom određeni subjekti imenuju svoje predstavnike u vatrogasno vijeće, 
zapovjednik postrojbe sazvat će konstituirajuću sjednicu vatrogasnog vijeća na kojoj će članovi 
između sebe izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika vatrogasnog vijeća. 

Nakon prestanka trenutnih izvanrednih okolnosti izazvanih epidemijom COVID-19, razmotrit 
će se upućivanje Gradskom vijeću Grada Rijeke prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-
goranske županije“ broj 29/99) radi usklađivanja s novim zakonskim odredbama, a sukladno 
članku 31. stavku 2. Zakona koji određuje da javnu vatrogasnu postrojbu sukladno vatrogasnom 
planu grada, područja odnosno općine osniva jedinica lokalne samouprave na temelju odluke 
predstavničkog tijela. 

Nakon konstituiranja vatrogasnog vijeća pristupit će se donošenju novoga Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, također sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 
60/01, 129/05/, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) određeno je, 
između ostalog, da Gradonačelnik imenuje i razrješuje predstavnike jedinica lokalne samouprave u 
tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.

Slijedom navedenog, predlaže se da se za člana vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne 
postrojbe Grada Rijeke, iz reda osnivača Grada Rijeke, imenuje:
- mr.sc. Mladen Vukelić.

S obzirom na navedeno predlaže se da Gradonačelnik donese Odluku o imenovanju člana 
vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke.



Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispr. pročišćenog teksta, 123/17 i 98/19), 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, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst i 2/20) te članka 14. Statuta Javne 
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Gradonačelnik Grada Rijeke ________ 2020. godine, donio je 

O D L U K U
o imenovanju člana vatrogasnog vijeća

Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

   I.

U vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke iz reda osnivača imenuje se:
- mr.sc. Mladen Vukelić

II.

Član vatrogasnog vijeća iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od pet godina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke".
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